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Durchlauchtigste Hoibaarne 

A r v e  -  P r i n t s  
Naadigste Fyrste og Herre! 

Deres Kongelig Hoihed nedlegges her underdanigst 
mine Efterretninger om Nsrokoz, hvis Historie i det 

cisnike Sprog hidintil er savned. Jeg onffer, at de maatte 
finde Deres Kongelig Hsiheds naadigste Bifald, og haaber, 
at det paa nogen Maade inaatte interessere Feedmie-Lnndet, 
som staaer i Venffab og Forbindelse med den msrok^e Re
gent, der hver Dag tiltager i Magt og Politique, at faas 
noiere Kunbffab o>n dette Land, som tilforn har varet vel 
bekient af vore Forfcedre, nemlig: Vg»6s!erns, cZockerns og 
^ormsnnems; thi Vsn-lslerne joge Romerne ud af Mwr-cg. 
nien cg bebolte Landet over hundrede Aar; siden fordrevs (Z<>. 
c'aerne ligeledes (ZrXkems derfra, og bleve boende der intll 
Ssrsienernes Ankomst. Dette har maaffee givet 
fms Ankdmng til at sette esterfslgende i hans Dedikation til 
Konge Lw'M-an V ved 0ki Lappers Beffrivelse over : 

"Sonder 



" Sonder Zweifel nmsi vor diesem bie 6ani5ck>s Trone ein gro-
-ses mMica bcseffen haben, es kan aber zuforderst ans dem 
" erhellm, dasi dnrch die sonderbare Tapftrkeit einiger 6ani-
»Men Heldcn in ermeldtem ^ti-ics damahls so groft Pro-
»åressen gethan, dasi derselbigen Thaten von ihrem Konig 
° »nt einem absouderlichen Ritter - Orden von Nepwm sind 
-> beiehnt und begabt worden. ° Og l^>- ttsrc^Kolm in N.e-
visrlo eouelin inener ligeledes, at denne hoie Orden 
har sin Oprindelse -af en noi-6ik< Mand, som smdcde vcrldlg 
imod ^kicsner og MZUI-SI-, og flog en Elephant ihiel i Ksten, 
hvorfra han bragte en Fahne med en afbildet Clepbant, som 
et Seiers-Tcgn inod Lsrbsrenie. I det ellevte Seculnm drog 
Konge »i»gr>Zrsa6s til ^tnca, hvor han blev i mange 
Aar, vandt over sirsindstinve Stader og Byer, og samlede 
en usigelig Skat; hvorom han selv stal have giort nogle Vers, 
kaldet Gammens Qliade. Sidst i det tolvte Seenluttt 
have de viniks varet incd at intage Lilums paa den stncsnll<s 
Knft og giort Lsrslenems stor Skade; Ja den bekiente?io Aer 
vanlke stal engang have inlagt stor Seir over 
Oa da disse Nuurer have en Tradition, at deres Lande 
engang stal dem fratages af de hvo v-ed da, om 
M de vanlks ogsaa kunde faae Deel t d>sie stwnue 
Lande, og sinde Levninger af deres gamle Forfcedre! ^eg er 
i dybeste Soumisston 

Deres Kongelige Ho ih eds 

Rio1)en^svn, 

den Zi ^779- Underdanigste Tiener 

(zLOK« 
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Til Laseren-
et forste, som gemeenlig falder en Laser ind, er, at ville vide 

hvorledes Auctor er kommen til at ssrive Bogen, for deraf at dom

me , hvor vidt man kan forlade sig derpaa, eller hvor vidt mail kan 

vente, at finde noget nyt deri. I Henseende til det historiffe, som er 
ffeec forend vore Tider, er der vel ingen anden Maade, end at copiere, 

hvad andre have ffrevet, det kommer kuns an paa, at samle det rimelig

ste, udelade det overflodige og aldeles unettige, og bringe det beste i god 

Orden; Men i Henseende til Beskrivelsen over et Land, saaledes som 
det er, paa den Tid man ffriver, dertil forlanger man isar, at Auctor 
ffal kiende Landet. ?atei- siger i hans Fortale til kelancm 6e 
Z^'^irihue occidentale: " Laserne vilde sinde en uendelig Forffiel 
" imellem det som ffrives af oprigtige Folk, der ere blevne underrettede 

" ved dem selv og ved en lang Ophold paa de Steder, som de give sig den 

" Umage, at beffrive for os, og imellem Efterretninger af de Eventyrere, 

" som tage sig den Frihed, at beffrive Lande, som de ikke have seet, 

" uden ved at passere hastig derigiennem, eller som de oftest ikke kiende 
" uden af ufuldkomne og meget usandfærdige Efterretninger." I de 

^larolvlke Regenteres Historier intil ^Vlulei Msk har jeg benottet 

mig af de beste Skribenters, som jeg har kundet overkomme, og har 

varet saa kort som mueligt, hvilken Korthed maaffee vilde legges mig til 

Last, om jeg ikke forsikrede, at det ikke forend til allersidst har varet 
mine Tanker, at ffrive andet end den ny Historie; men har endelig troet, 

at et kort Udtog af den gamle vilde vare nodvendig eller i det minste nsttig. 

Denne Korthed er endnu foraarfaget derved, at hundrede fmaa Ting, 

som maaffee nogle gierne vilde have last, ere ved en lang og daglig Be-

b kientffab 



Ti! Laseren. 

kientikab dermed og mange Skrifters Låsning derom blevne mig deels »be

tyde ige og deels ki-dfommelige; hvilken Virkning jeg frygtede at frem-

bringe hos en delieat Laser. I Henseende til den ny Histor.es Beskri

velse, da finder jeg mig pligtig at fige dem af mine Lasere, af hv.lk- .eg 
ikke har den Lykke og Wre at vare kient, at jeg t meere end syv .la. har 

varet i Narokoz forst i det forrige kongelige Compagmev 
-?ien-st-, og tilsidst i Deres Majestets Ti-n-st- som > ice-LonsuI l 

8uira eller M°?ocl6r; i hvilken Tid jeg undertiden opffrev en og anden 

Anmarkuing al-neste i den Tanke at meddele mine Venner det ved H.em-
ko^en Men da jeg kom til ̂ lkm6ion som M-dl-m og Seereta.re. 

dttkongelige Raav paa forend disse EsterretNMger var-

braate i lasclig Orden, faa bleve de morte . de syv Aar, som >eg opholte 
mia sammesteds, deels fordi Embeds-Forretninger ikke fornndte .mg 

meaen leedig Tid, og deelS fordi jeg der ligesom forhen' ^-.rokos mimer 

havde den Tanke, at jeg ikke skulde se- mil Fadrene-Lano 'S"", hvM 
betog nug al Lost til at l-ggc Haand d-rpaa ...til m». H.emro.ast. Da 
>.oal- asmineVenner, ifar Hr. Jnstiee-Raad Newkr fog.- at op-
muntre mig til at lade dem komme for Lyset. Frygtende for alt for sto^ 
^ab har jeg sogt, at saae Subseribentere, og varet saa lykkelig, at ikke 

al-n- det Kongelig Herstab, men -st-r dette allerhoieste Ex-mpcl ogsaa 

sndre under Haanden have ladet subseribere paa over z->c>. Lxemparer, 

M t j-g her offentlig erkiender med den all-rund-rdanigst-, und-rda.ug-

a vdmygst- Takn-mm-ligh-d, °nss-nd-, at -nhv-r nmatt-sind-noget 

d!ri Ul Fornoielse! Thi alting kan dog ikke vare efter alles Smag. 
^bbern- -re vel ikke alle saa gode, som jeg onssede, men uden at 

Kvde Skylden paa Opfinderen, Tegneren eller Stikkeren , saa b-d.r ^ at 
»MM dem alle; de -re all-vanl^. og d- hav- alle gwrt d-r-v B-st-. 

'Med Stilen er maaskee ikke enhver sorno.et; <eg er de- .ttt hul.r 

selv, deels sor de deri varende virkelige Ufuldkommenheder, d.-'s for 



Til Laseren. 

dem, som jeg holder for at vcrre saadanne, og dog haver maattet behol

de, for at rette mig efter andres Skrive-Maade; thi efter at have i 15 

slar havt mere at bestille med de i ̂K-i-z og America brugelige Sprog 
end med det Osnlks, saa troede jeg mig ikke Competent til at bruge en 

bessnderlig Orthograp-hie, enffiont vi have ingen eritiff Ozntk Lericou, 

som kunde bestemme en vis Skrive-Rigtighed, hvilket saa meget var at 

onffe. Nogle ffnlde maaffee vcrre eenige med mig, at det var got at 
udelukke i Skrivtet alle de Bogstaver, som ikke hortes i Talen, med 

mindre de nodvendig burde beholdes for at giore Forffiel imellem ligely

dende Ord; De vilde maaffee ogsaa i Stedet for Indbyggere, be-

kienbt, indsendt, Bedrageris, Provintz, -c. ffrive Jnbygere, 
bekient, insent, Bedrageri, Provin;, hvilket jeg ved privat Skrive« 
er kommen faaledes i Vane med, at det fast nformerkt er ffeet paa nogle 
Steder i dette Skrivt, hvilket de, som dermed ere misfornoiede, have 
Godhed nok at oversee. 

Jeg havde megen Lyst til at bruge Istmiks Bogstaver i det hele 
Verk, da adffillige fornuftige Fremmede have yrret den Tanke, at de 

6-inlKs Bogstavers Figur paa eu flags Maade afffrekker mange fra at 
legge sig efter det (Zanlks Sprog; thi enffiont Uligheden ikke er meget 

stor, saa lader det dog faaledes ved forste Oiekast. Mange ere ligeledes 

afstraffede fra det russiske, enffiont det ikke er meget uligt det MTlke. 

?erlsrns, urnerne, Lrederne og stere ffrive deres Sprog med ars-
bill<e Bogstaver; ^LcZerne ffrive grsbilk med ksbrsiike Bogstaver; 

De orientalilce ckrittne ffrive arslzillc med lvrilke Bogstave/; Jeg 

har selv ofte i Msrokos korresponderet med den afdode donlul Lsrissen 
paa vanlk med ZrXlks Bogstaver; ?ormAi5el-, 8p->nisr, lesliene,-, 

I I'iollXndsi's ffrive deres Sprog 
med Iscinss^e Bogstaver; De vgnlko kunde da vel ikke lastes, om de 

giorde det samme, ligesom de tilforne have forladt de Lockiike eller saa 

b 2 kaldte 
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kalte runilks Bogstaver; men jeg frygtede for at forsee mig imod 

Patriotffab, som vilde klinge ilde for en Jyde. 

De fleste Lasere vilde finde den srsbilks Skrivt ti! Overfisdighed; 

den er ikke heller sat der for de fleste Lasere, men sor de saa, som emen 

forstaaer Sproget, eller tvivler om min Skrive-Rigtighed i saa mange 

srsbilke Ord, som nodvendig maae forekomme. Jeg er hertil fornem

melig bleven opmuntretved de srsnlks Skrivter, hvori de rette Navne 

cre fast ukiendelige. For dem, som ei haver havt megen Omgang med 

denne Nation og veed hvor uheldig den cr i at udtale og ffrive fremmede 

Ord, isar t^omins propria Lr urbium vil jeg til Exempel anfore nogle 

Ord asttittoire 6ez Lkeriks, som^dbs IZoulec har streven Ao. 

^I^srsatter han (og andre) for ZZssZkieseir (enten af LTlsres 

eller af det grsbilke Lstzkieslrs, en Oe) 1"enM for l^enlif, omi-

r^di for om srbss, l'reme^en for l'elemlgn, ^larsLksforLIgrsisLk, 

I^glmoMes for ^Imoks^es, I-Ies for vris for L6ri5, »sli 

for M, ̂ b6erams for errakamsn, <ZiudeIks6iIz for 8gkieks! 

ks(Z!6, ^rcdi for Kk>tc!,i6, Lemein for Ismsil, Luiaa^uen for Lu 

el-mim, c^uivir for Kebir, ceguer for 8erZir, Mramvlin for Lmir 

Llmumnin; Ja 8l. Olon setter vars^oulls for kssul 

I ovrigt beder jeg Laserne, gunstigst at ville unffylde Verkets 

Ufuldkommenheder saavel i Henseende til Stilen som Orden; Mm Hen

sigt cr ikke at prale dermed, eller at forvente Roes derfor, enffivnr det 

har kostet mig megen Umage, men jeg har troct, at det ninde vare 

uottigt, faadant som det er, og flatterer mig med det Haab, at mine 

Landsmand vilde tage til Takke dermed, iniil de i Moders-Maalet saaer 

noget bedre om IVIsrokos. 

KiobsQksvn, dc» zi Martii i???. 
Auctor.  

Sub-



S l! l' s crl btn tc rn e 

I Xiobenkavn. 

Deres Majestet, Kongen 

Deres Majestet, Dronningen 

Deres Kongelig Hoihed, Cron-Printfen 

DereS Kongelig Heihed, Arve-Printsen 

Exps. 
Zc> 

20 

ic> 

20 

^aZaarZz Conference-Raad 
Agent -
Liv-Medicus -

^klI6Zaai6> Sogne-Pr<?st paa 

^di16Zaar6, Professor 
^mkerZ, Agent -
^nclierfen, Etats - Raad 
^rnslzurg , Etats - Raad 
^.UZuliin, Etats-Raad -
LiinZ, Iusiice-Raad 
Lart^olin, Iusiice-Raad 

Cance!lie-Raad 
Lsrner, Cammer-Raad 
Lernkorf, Greve, Ridder af Ele-

p h a n t e n : c .  . . .  
Capit.^ine-kieutenant 

Sogue-Prctsi i 8v1Iero^ 
Lvrre, Etats-Raad 

Expf. kremer, Buntmager r 
i Lrvun, General - Krigs - Commissaire i 
i Lu6^, Grosserer - - - i 
T LuZZe? Professor - r 

Lullen, General-Major i 
1 Lvldiornsen, L!ir. Iustice-Raad i 
I Oininck 6e, Agent X 
I L0r6tLn, Conference-Raad I 
I Lramer^ Grosserer I 
T vamlviXr, Lotto - Avocat F 
I vesmercieres, Geheime - Conference-
I R a a d i n d e  . . .  X 
I OrLed^s, Secretaire I 
I vungan. Grosserer I 

T LriLsen, Etats-Raad I 
L r l c t i l e n  . . . .  Z 

I k'aUze, Iustice-Raad X 
I Kisbmand I 
I ̂leisL^er, Secretaire I 
I ̂ lesdierZ^ Etats-Raad I 
b 3 



EM. 

Iusiice-Raad - - i 
Capitaine-Lieutenant - i 

r-ri65c^ , Assessor - > i 
?ri6sck > Commandeur - Capitaine i 
I'ribvrZ, ^s. Urtekramer > i 
?ril8, Secretaire - - i 
(Zernsr, Capitaine » - i 
(Zie66e, Cammer - Junker - i 
(Zroi^illinZ, Commandeur-Ca

p i t a i n e  . - -  -  i  
(Zrove, Second-Lieutenant - i 
(ZuniKelKerZ, Cammerherre - I 
(Zuniker, Secretaire - » I 
I^aZen, Apothequer - - i 
I^amele^, Iusiice-Raad - ^ 
^ammsr, Amtmand 
Manien, Iusiice-Raad 
I^anlieen, Cammer - Raad 
I^e^, Biffop i ̂arkuus -
I^2Lz Iusiice-Raad 
I^emmert, Etats - Raad 
I^emQierd, Capitaine - Lieutenant 
?Iers1e5, Secretaire 
I^ellelkerZ, General - Krigs - Com-

missaire -
Z-Ilelmliierns, Geheime - Raad :c. 
^iort, Iusiice-Raad 
I-Zo^e, Bogholder 
I^o^er, Cancellie-Raad 
Z^ofZaar6, Assessor 
I-Iol-Zaar^, Raadmand 

Conference-Raad 
Justiee-Raad 

I-Ivliieen, Premier - Lieutenant 
I-Zolliein, Sse-Cadet 
floppe, Conference-Raad 
z^iikner, Conference - Raad 
Z^vas, Justice - Raad 
»vid, Capitaine - Lieutenant 
^aevdi, Etats - Raad 

EM-
^enienius, Etats-Raad - I 
Kaas, Admiral - - Z 
Kaas, Cammerherre og Commandeur i 
Kaaskvl, Viinhandler - i 
^1oZ, Secretaire - i 
Kna^>, Cancellie - Raad - i 
Kob'o6-^neker, Conference-Raad I 
Kvuliru^), Commerce-Raad - i 
KouKrup, ^nldmwgtig - i 
Krakke, Cammerherre > I 
Krat^enKein, Professor - i 
Kreks, Professor - i 
KrieZer, Premier - Lieutenant I 
Krol, Slots-Prcest - - i 
Kruuse, Capitaine ' I 
Kuklmari » - i 
Italien, Bogholder - 2 
I^evei^ou, Lieutenant ' I 
I^in6e, Casserer - - 1 
^in6s, Conference-Raad - 1 
I.oven6<io16, Cammerherre 1 
I^ottsru^, Byefoged - 1 
I^un6, Landskab-Maler - 1 
I^ux6or^k, Geheime-Raad 1 
k4a11inZ, Cammer-Raad - 1 
^lart^elt, Iustice-Raad - 1 
^le^er, Bogholder - 1 
Meinert, Cammer-Raad - 1 
^lelilenkorZ, Capitaine-Lieutenant I 
^lengs, Bogholder - 1 
boller, Controlleur - 1 
blokke, ̂ 6.Lvtt1. Greve, Geheime-

Raad:c. 
Moltke, ^.6. ?er6. Greve, Com

mandeur :c. - - 10 
huller, Etats-Raad - i 
huller, Etats-Raad og stemplet 

Papiirs-Forvalter - 1 
Kl^kre, Pra?st til Trinitatis Kirke 1 
Z^iedulir, Iustice-Raad - 1 

vielsen. 



Expl. 
I^iellen, Conference-Raad i 
>?vrum, Capitaine - Lieutenant i 
VdeZlt^, Etats-Raad - i 
O^vaiius, Bogholder - i 
klleuZ, Capitaine - i 
klawu, Premier-Lieutenant i 
?u^er, Conference-Raad - i 
Kantxv^v, Greve og Jagermester i 
kafcli, Capitaine-Lieutenant i 
Ke^eri'en, Cancellie-Secretaire i 
Ksvenilau, Greve og Capitaine i 
Kiis^riZli, Professor - i 
Kvep^viif, General-Gouvernenr i 
kogeri, Candidatns Inris i 
kon 6e, Kisbmand i Stockholm i 
8aak^e, Kisbmand - - i 
8cliee^ez Sognepræst i ̂ eliinZver i 
8e^ervvin, Conference-Raad - i 
8eiiin6e1, Vice-Admiral - i 
8c^!vninZ, Iustice-Raad - i 
8c^iottz Insiice-Raad - i 
8L^i0tt, Casserer - - i 
8c^iive, Iusiice-Raad - i 
8L^mi6tz Capitaine-Lieutenant i 
8c1ic>w, Page-Hofmester - i 
8L^:vnIie/6el-, Ov^. )Vte6. - i 
8c1^ui?, Faccor - - 2 
8eklie6t, Cammer-Junker - 1 
8mi6t, Iustice-Raad - - 1 
8pvrvn, Professor - - 1 
8^vrvn, Assessor - - 1 
8tal)e1 z Iustice - Raad 
8tampe, Geheime - Raad 
8iii)v1t, I-I., Capitaine 
Liilzvli, , Capitaine 
8iu1z, Lieutenant - - 1 
8u^m, Cammerherre 1 
8u^r, Iusiice-Raad - - 1 
8>vane, Capitaine - - 1 
LodolM) Cammer-Raad ^ 1 

kemier. Etats-Raad 
^enZnaZel, Conference-Raad 
"I^urak, Capitaine 
^vn6er, Capitaine 
l'resvv^, Etats-Raad 
IVetev^, Professor 
^ukein, Grosserer 
^uxen, Capitaine 
Valert, kongelig Mundstienk 
VValZerfaU, Kisbmand 
Weber, Registrator 

e6el, Baron, Geheime - Conference-
Raad 

WeZner, Secretaire 
^Viniei-5eI6, Cammerherre 
VVium, Iusiice-Raad 

Premier - Lieutenant 
VVol^Ien, Premier - Lieutenant 
simmer, Capitaine - Lieutenant 
!^inn, Grosserer 

I NsrAen. 

^asmer, Kisbmand 

I LKMiam'a. 

^ne?ier, Etats-Raad 
/^rbin, Raadstue-Skriver 
Lu^ier, Krigs-Cvmmissaire 

, Erasmus 
I^aZLi-up, Iustice-Raad 

^vlten, General-Krigs -Cvmmissaire 
^ojer, Cammer-Raad 
^suel, Iustice-Raad 
I^eucli, Controlleur 
I^un6, Told-Infpecteur 
kiven, svrsen 
Kel'̂  
Kvien 5e!6k, Raadmand 
8eIieMi) ^v^sn 

8krvm, 



Ttrom, Borgemester 
?^r^o1m, Iver 
VVel6eman, ^ens 
'VVeilel, Iustice-Raad 
^VMumlen, Iustice-Raad 
^VMer, Cammer-Junker 

I LI^nKianssuncZ. 

LuU, Student 
Lull, Provst 
L^rikie, Byefoged 
Drejer, Provst 
(Zilio^, Kisbmand 
Kaaskol, Agent 
ZVle16a1, von, Capitaine 
Neumann, Kisbmand 
Wasmutli, Kisbmand 

I Oramen. 
^rlzoe, I^ans 
Lopp/, Inspecteur 
^ammon6, Sognepræst 
^ellelderZ, Pr^st paa 8tromsos 

/ ^lallinZ, Kisbmand 
?ecke1, Apothequer 
8c.^eel, Iustice - Raad 

>Ve/er, Krigs-Raad 

^eiderZ, Raadmand og Told-In
specteur 

Expl. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

I IrOnkiem. 

^nZeN, Borgemester 
^nZell, Capelan 
Laknlen, Kisbmand 
Le/er, Kisbmand 
Lran6t, Kisbmand 
Lulek, Kisbmand 
(Darums, Iustice - Raad 
vons, Berg-Raad 
Due, Kisbmand 
krie61le1), Iustice-Maad 
Manien, Kisbmand 
I-Zorloek, Kisbmand 
I./6ers, Kisbmand 
I^XsIiolm, Hof-Agentinde 
^einL^e, Kisbmand 
^lollmann, Stift - Befalingsmand 
buller, Cantor 
^l/^1en^ort, von, Lieutenant 
billen, Cancellie-Raad 
billen, Kisbmand 
Olien, von 6er, General-Lieutenant 

og Stifts - Befalingsmand 
?ave1iu8, Capelan 
KorinZ, Kisbmand 
R.osenvinZe, Student 
8an6dorZ, Krigs - Commissaire 
8Llimi6k, Kisbmand 
8c1mc1iar6i, Lieutenant 
8c1i^vari2, Kisbmand 
8keifens, Regiments-Feldstier 

islef, Berg - Amts - Assessor 
"I^oninZ, Kisbmand 
"I'ronvvIZ, Kisbmand 

Expl. 
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I n h o l d .  

1. Capitel. 

Om de gamle og nye Regenter?. 

De forste ^nbygere. Komets Herredom- Gradernes Herredsm. LclrlleineZ, 
xatimirernes, keni-^ni, ^oradrlmiu, L!mv!i-i6i, Lluarati og Lckeri^rnes Ne-

giering- Fra i til 66 ^ide. 

2. Capitel. 

Om den nye Geographie. 

Landenes Grcendftr og Afdeling. Sidernes, Byernes og de fornemmeste Steders Be

skrivelse, samt en Neise-Noute der i Landene- Fra 66 til 94 Side-

z. Capitel. 

Om nu vcrrende Inbygere. 

lurerne, deres Fsdsel, Opdragelse, Gistermaal, Spise og Drikke, kiereste Ting, 
Svil, S«dvaner, K!«dedragt, Carattere, Dsd og Begravelse. .laderne, deres Voepcele, 

Land-Viksen, GouvevucmcM, Skatter, Cawcme :c- Liederne, deres Gouoernement, Voe-
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Oe s ̂  s 

<?/^/ ^ ̂  > 
^5 

s. i ̂ ^ 

?-^» ^7 /^? s^e^s 

^^1Ii.2. 070 ^ v ^seoril^e 

I Eapitcl. 

Om de gamle og nye Regenteres Historie. 

§. I. 

fe som ere forneiede med muelige Gisninger, kunde maaffee henlede 

Mar6k08 ferste Jnbygere fra ^0X Sen Lkam, paa Grund at 

en Provinz i ̂ Iar6k08 endnu heder Lku8 ligesom Ldam8 Sen, og at der 

endnu er en 8et)ta eller 8adcka, hvilket var (Hku8 Sens Navn; de kunde da 

oqfaa giore de i i Mos. B. i o, 14. ommelte (^luker til Stamfcedre for Ure

derne, som Maurerne kalde 8edlTk, men vi vllde forbigaae dette 

saa vel som det merke og fabelagtige, der fortcelles om ^lepmm, ^tlanti8 oz 

^Vntei Herredom i disse Lande ^), og aleneste betragte, at Jnbygerne bestaaer 

af adDllige Folke - Slag, som Tid ester anden ere komne derhen fransken, og 

have forenet sig enten med Magt eller ved Giftermaale; men hvorledes og i hvad 

Orden 

') See Ko//i'» liilioue 6e« ^iilcains. 
A 



2 Forste Jnbygere i ̂ l^6K08. 

Orden siigt er ffeet, det er ikke let at bestemme; som kan sees af det, som 8a-

luNus og ?r0L0piu8 anfsrer, hvilket er det omstændeligste, som mig er fore

kommet; 8alut5ius var ?rTLor i /^friea , og forstod formodentlig det 

puniske Sprog, som den Tid brugtes der, hans Ord ere disse: 

" Men hvad for Folk forst have boet i /^/riea, hvo der er kommen ef--

" ter dem, og paa hvad Maade de ere blandede imellem hverandre, dette, end-

" Dont det er mod den almindelig Mening ̂ ), have vi forklaret af de puniske 

" Boger, som tillcrggesl-jiem^sal Konge (iNauretania). Jeg skal siden korte-

" lig sige, hvad der menes om dette Lands Beboere, men deres Auctores maae selv 

" svare til Sandheden: ^iriea tilhorte serst de (Z^mli og de haarde og grove 

" som levede af vilde Dyr og Jordens Grces ligesom Bester; de bleve ikke 

" regierede efter vedtagne Skikke, nogen Lov eller Befaling; de vare omlebende og 

s vandrende, og sioge sig til Roe paa det Sted, hvor Natten overfaltdennmen da i 
^ 8pamen, efter ^^'icanerne8 V!ening, Hercules var ded, blev haus Krigs-

^ Hcer, som bestod af adskillige Folke-Slag, i e»» Hast adspredt, siden Anfsre-

^ ren var borte, og mange ssgte at komme i hans Sted; i vene Tal vare de 

" Ne6i, ?er6, ^.rlnenii, som til Skibs vare komne til ̂ friea, og havde 

" intaget de Steder, som vare ncermest ved vores (det italienske) Hav; men 

" de ?erli satte sig ned ncermere mod det store Hav, og brugte Skrogene af Ski-

» bme omvendte i Stedet for Hytter, fordi der hverken var noget i Marken at 

« byge as, ikke heller havde de Wvne at kiebe eller tilforhandle sig det fra 8pa. 

" men) og det store Hav, samt Uvidenhed i Sproget forhindrede tillige Hånde« . 

" len. Disse blandede sig efterhaanden ved Giftermaale med de (ZTMlr, og 

" fordi de forandrede oste Plads, og satte sig ned nu her nu der, kaldte de sig 

» selv ^umi^T (Hyrder), og endnu ere I^umi6erne8 Bygninger paa Lan-

s det, som de kalde Napalm, aflange som Kislen paa et Skib, og teskede 

" krume 

") Saaledes kaldtes egentlig Let, som nu mbefattes nnder l'rsdlis, l'ums og 

nPzrtalLS inillo pcz5^ss scce^Islint, auc° 
mc?c!c> Mkei? Imt, c^ugmc^A2M es talrig, tjucis 
^Ivsrlum eltz. iineixvelarum nobis ere. LalultuLLllum Lax. XVII. 
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" krumt ned ad paa Siderne. De I^k)'e8 floge sig til de og /^rmenii; 

^ thi disse opholde sig ncermere ved det Hav; de (ZTtuli vare mere 

" under Solen, ikke langt fra Heden (ncrrmere hen mod Linien). Disse havde 

" tilig Byer; thi da de ved Sundet vare adffilte fra 8pZmen, havde de op-

^ rettet en Handel imellem sig selv; de forandrede i en Hast deres Navn, 

" og paa deres barbariske Sprog kaldte sig IVIauri i Stedet so? ; men 

" de ?erli formerede sig i en kort Tid, vg under Navn af 

" for Mangdens Skyld ffilte sig fra Forældrene, og satte sig ned paa de Steder, 

" som kaldes nærmest ved ; derncest undertvang de dem, 

" som grcrnsede til Sundet paa begge Sider og det enten ved Vaaben eller Frygt; 

" thi de indlagde sig et stort Navn og Mre, besynderlig de, som strakte sig til 

" vores Hav; og de og (iXm!i vare mindre stridbare. Endelig var 

" den nederste Deel (mod Soen) as i Besidelse mestendeels af de 

" de Overvundne udgiorte da een Nation under eet Navn med Overvin-

" derne. De ?1^Tniees derpaa, nogle for at formindske Mcmgden i Fcedrene-

" landet, andre efter Almuens TilDyndelse af Regiere-Syge, og andre af Be-

" gierlighed efter Nyt opbygte ^6rumemm, og andre Stce-

" der paa Kysten, hvilke sorogedeS overmaade, og i kort Tid bleve deels tilBe-r 

" ffyttelfe og deels til Zirat for Stifterne; thi om holder jeg for be-

" dre at tie, end at tale lidet, siden Tiden paaminder os at haste til andre Ting, 

" derfore til Latabatmon, hvilket Sted ffiller fra Med en 

" stille Soe kommer man forst til dyrene, en Colonie af (maaffee 

^ eller derncest tvende Banker ( 8^-ies) i Soen, 

" og imellem dem derfra ?^i1enerne8 Altar, hvilket Sted 

" Ainen^erne holdte for Grænserne af deres Regiering mod Si^ 

" den ere der andre pums^e Stceder; de ovrige Steder indtil ciec 

" de Ncest ved 8panjen ere de Oven for Xumi6''a faaec 

" vi de(^XLu1i en Deel i Hytter, en Deel endnu slettere vandrende hist og her; og 

As " efter 

5) >Iomen eorum paularim I^il^es coiiipueie, daibara liii^iia xic> sp-
xellant^s. 8a1uli. 
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» ester dem ere de^t^i0pL8, derncest de Lande, som brcendes af Solens Hede. 

Endelig, i Anledning af den Krig, regierede det Uvmerll<e 

" Folk ved Ivrigheds-Personer mange as de Stader og af de 

" Ai'ne6!!<e Grcense-Steder, som de nylig havde undertvunget. En stor Deel 

" as de (iXtuli og indtil Floden Mulckam (^ulviam) vare^u^ur-

" tka, underdanige: Kong regierede over alle ^/lauri, han var ube-

" kiendt af detUomerll^e Folk undtagen af Navn, og var os (domerne) til-

" forn ikke bekiendt hverken i Krig eller i Fred. „ 

I^0L0piu8) som levede i Begyndelsen asdet sietteSeculum, og var med 

Lelilariu^ i Toget mod (Zelimer, Van6alerne8 sidste Konge i ̂ irica, 

har givet os sine Tanker tilkiende paa efterfolgende Maade: 

" Da de I-IedrXi vare gangne ud af , kom de ncer til Grcen-

^ serne afhvor ̂0le8 dode, en viis Mand og Anforeren paa Rei-

" sen. Hans Eftermand, ^oluZ, ^Iun8Son, forte Folket ind i 

^ og ved meer end menneskelig Kraft indtog Landet, flog Folkene ihiel, bemceg-

» tigede sig Byerne, og blev holdt for uovervindelig. Soe-Kysten fra 8icZon 

» til kaldtes hvor een Konge regierede, hvilket alle Skri-

» bentere om Sager tilstaae. Paa denne Strcekning vare mange 

» Folke-Slag, (Zer^e5cei, og som under andre Navne anfores i 

" ?IebrTerne8 Skrifter. Da alle disse ikke kunde komme overens under en 

» fremmed Regent, saa sorlode de Fædrenelandet, og gik forst til det ncestgrcen-

" ftnde^AXPLen; men da de ikke fandt det rummeligt nok for saadan Mcmgde, 

" tbi var i gamle Dage solkeriig, saa gik de til hvor de byg-

^ te mange Byer, og eiede den lige indtil I^ercu!i8 Stotter, hvor de endnu 

boer i min Tid, og bruger det Sprog. De have ogsaa i 

" sadt et Castel paa det Sted, hvor nu ^MAl8 er. Her staaer ved den 

" store Kilde tvende Pilarer af hvid Steen med pdXMLi'lk Paaffrift, som be-

^ tyder solgende: Vi ere de, som toge Flugten for den Rover I>Iun5 

» Son Tilforn vare andre Beboere af som formedelst deres 
Beboelses 

* > I hans VanMis oversatte af 6rotiu5 paa Latin. 
^os iUi. , ^ul xiTcloneln elku^uuus Mum, I^rocc^iu^ idid. 
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" Beboelses TElde kaldtes(^erriZenT), deraf kommer det, ae 

" ̂ meu8, ^5rieanerne8 Konge, som sioges med Z~lLreuIe8) kaldes L^tt-

" dets Ssn (l'el'iT iilius). Siden kom de, som havde forladt I^TMLien 

" med DicZo, til deres gamle Slagtnings i ̂sriea , og si'k af dem Tilladelse at 

" byge og beboe LgrtkgAO. Med Tiden forogedes Lsr^AAinenlerne8 

" Mcengde og Krcester saaledes, at de floges med dem, fom vare udgangne af 

" ?a!XiIin3) og, som vi have sagt, kaldes ^mri) hvilke de overvandt og 

" dreve langt fra deres Bye. Romerne, som vare stcerkere end alle disse, 

" dreve de Mauri til det Pderste af /^sriea, undertvang og giorde sig f?at^yl-

" dige baade Lartl^AO og andre ^.trieaneiv I de nyere Tider, da V3n6a-

" lerne i meer end een Trcefmng ere overvundne, eier de Mauri ikke alene det 

"Mzuricania, fom af Jnbygerne i d^6ix (Qa6idus) kaldes LXlareZ^, 

^ men og en stor Deel uden for Grcendferne af ^^rieZ. ^ 

De tilstaaer begge, at de gamle Inbygeres Oprindelfe har varet dem 

ubekiendt, og det maae vcere de af8a!uKm8 anforte og I^k^es, som 

?roeopiu8 kalder Landets Folk (terriZen^); men de^ som den Tid kaldtes 

Asauri, bestode af pkijiiier, ?!^Xnieer, ZZ^pter, Meder» perser 

og Armener, havende til Naboer de ^umidT, som ved idelige Kriqe vare 

blevne meget stridbare og havde deres egne Konger, hvoraf ifcer er bekiendt suba 
den yngre, som var opfed i Rom og besad megen Lårdom ̂  Han e/edebegge 

MauritaniX samt en Deel af blev gift med LleovKtra > 

Dotter af /^.momu8 og LZeopacra; af hans Penge har man i Egnen vcd 8^1 

funden nogle i Selv af Skikkelse som 9^ Paa samme sces 

Brystbillede med Opskrift: Rex og paa Reversen et Dyr (formodentlig 

en Crocodil, som forestiller ^Avpten, thi ^Ieop2tr3' var, som bekiendt, 

Dronning i^AX9^n)med Skrift: I: Dronning 

A z Lieo^aer^ 

Layle anfsvcr ?lin!us at fortcesse, at han ssal have fundet den Gummi vK 

kaldt den efter sin Lcrge, samt ffrcven en Tiactat on» samme^ og roftr dcn af at vcere 
god for S'.)net eg mod Slanacrs og anden Forgifte 

^ Oion » anfsrt af cjcui8 les I^maic^ues xsA. 86^ 
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d!!ec)patra med hende avlede han pcolomtzus, som esterfulgte ham L 
Regieringen, men blev myrdet ester Befaling og med ham endtes de 

numiiM<e Forsters Regiering ^0. 4c) 

De puniske Stceder, fom8a!uKiu8 ommelder, vare Colonier af^idio-

?I^nicL8, som (^rckaZinenlerne havde sendt derhen adffillige Gange ister 

ved ^anon, hvorom vi have hans ?enpl0n, , eller Reife-Beffri-

velse, af hvilken dette synes at angaae de marokgnl^e Lande: " Lartl'iaZi-

" nenierne fik i Sinde, at ^lgnon ffulde stile uden for ?IerLuIi8 8rLli!ier, 

" (igiennem Sundet ved 8gidra1tar) og at han skulde opretteColonier af 

" han havde 6 O Skibe af det Slags med 5 o Aarer ^entsLyntoros) 

" og mange Mcend og Qvinder, i Tallet zo tusinde famt Levnets-Midler og al 

" evrig Udrustning Efter at vcere gaaet til Sees, saae vi forst Stotterne 

(I-IerLuI'iz, maaffee de Bierge og paa hver sin Side af Sun-

det), og da vi havde stilet i 2 Dage uden for dem, plantede vi den forste Co-

" lonie, hvilken vi kaldte denne har en storaaben 

" Mark uden Trceer; og derfra gaaende mod Vesten, kom vi til Loloema, 

^ et Cap i som er besat med Trcrer, hvorfra, da vi havde 

"  oprettet et Tempel for vi  gik :c. Longere ned ved samme Hav 

" stiftede vi de Colonier, som kaldes I<3n1<0n-^eic^08, (ZMe, 

« ^ Det er vanskeligt at sige noie, hvor nogle af disse Colonier have 

vceret; OMP0M9NL5 mener, at har vceret, hvor 

nu er, og at Lvlocmk er ?i-omontorium 8oli§  ̂  maaffee hvor^ala 

nu 

*) I 8!ik>vv8 kravels findes en Medaille af samme ^suds, men stsrre og noget forffiellig. 

D^t var den samme ?co!omeus, som hialp komerne at overvinde den bektendte uum!-
6 i l l<e  Hc ld r  l ' a^sar jnas ,  hvorom låses  i ' I ' ac i r i ^nna leZ dap.  2 Z .  

?rXk!>/ ^ ?roXk<L XT'^k/v 
xcov. k^Xkvo'sl' «! 

»»»*) I hans lUultiacion gi <^e I^unoi-u 
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nu er, eller og dentin efter Osppei-8 Mening; Narmvl siger at 

^56 eller er bygt as ^snon, Lsrt^IAitienlernes Capitaine; men 

hvor disse Colonier endog have varet, saa siger ommeldte Auctor, at de ester 

Tiii'LdoZ Vidnesbyrd alle ere edelagte af de ?k3ruii og tillige med de 

Kumiciae. 

§> 

Men kOZttLkNL, som ?rvcopM8 siger, vare stærkere end alle disse, 

og underlagde sig det meste af hvad baade d^rckaAmenier, ^sumi6er og 

iV^ui-er eiede. ^u^uttu8 sendte 9 Colonier til ̂ .fri'ca, d!au6iu8 sendte 

trende Colonier, og deelte ^lauricsma i dTlZrient?8 og ^jnAltanZ, som 

bleve regierede ved ?roe()nsu!er indtil ferst i det femte Seculum De 

havde imidlertid nok at bestille med (>lr^?.A:'nenierne, I^umiclerns og 

Maurerne, hvoraf de forste bleve aldeles overvundne, de andre giorte til Va

saller saasom ^sul)2 og og de sidste antagne som Allierede, saasom 

LoeekuS) der efter 8aIuKu Vidnesbyrd regierede over alle de men 

Komerne maatte dog omsider give sig tabt for de v^xv^l, en nordisk Na

tion, som havde indtaget en Deel af 8psmen; disse bleve indbudne af den i 

^fr ica commanderende Genera l  Loni fae iuS)  for  a t  hcevne s ig  over  a t  mani  

Kom vilde sende General /^tiu8 i hans Sted. De forlode 8pgmen under 

Anforfel af deres Konge (Zenserieu8 eller (Zz^erie^v.8^ en erfaren og modig 

Krigsmand, erholdte mange Seiervindinger over domerne og endelig jagede 

dem ud af som de ogsaa beholdte over hundrede Aar; da den 

Keiser ^uMnianu8 ^0. 538 sendte sin General ZeZilarius mod Vsn^Zier-

ne8 sidste Konge (Zelimer, mod hvilken han snart giorde saa dan Fremgang, ac 

Han drev ham op i  en l iden Bierg-Fcrstning ?2^)U3) som Le!i i3r iu8 ved sin 

Officeer 

*) Anført i ̂li'fUon ki'Koisol ^ ̂ 'larueccoz. 

2lf Kom^rs^e Pcngesiitts mdnu daglig r 5c?v5!Is f<?r?ed 5c>!6; te, som jeg har fa aet 
blandt dem, ere af ^vZiittus. VespaLsnus . Xei va , "k'i gMiu8 tts^risnus, /l,nro-
vmu8xiu8, piv-s, ?Iujix.^.u5 > Latienus, ^robvs, LoManrius, Loniiakk. 
tiuuS) I^einius 0^ ValLUt^isnu^ 
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Officeer ?^3r38 lod bloqvere, og bragte ham i yderste Nsd, saa at 

lod ham bede om en Lindar, et Brod og en SvMNP hvilken sidjie han 

vilde bruge til at aftere sine Hine; han fik ogsaa det leziene, og noget derestec 

gav sig fangen; da han blev bragt for Lelilarms, slog han en stor Latter op, 

hvoraf nogle demte ham fra Forstanden, men andre, fom kiendte ham for en 

vittig Mand, vidste, at han med sin Latter vilde give tilkiende, med hvad Hine 

man burde anfee Verdens Forandringer. Nu vare domerne igien Mestere 

o>:er MAUncgnierne, jvm varede indtil midt i det syvende Seculum; men imid

lertid kom de ogsaa en Nation, fom eiede en stor Deel as 

og Imlien, og bortsnappede et Stykke efter det andet, faavel af det 

ene som det andet Nauritama; Landets gamle Jnbygere, fom i de nyere 

Tider kaldes Lrekere, og endnu havde Konger af deres egen Nation, giorde 

tillige Opstand mod domerne paa en Tid, da deres Magt desuden begyndte 

at aftage; af hvilken Leilighed Araberne betiente sig, til at fordrive baade 

vomere og (Zocker. 

§. Z» 

Da som i mindre end 20 Aar 

Havde undertvungen sig 8/rien, og hele^A^pcen, gik^o. 647 

fornemelig den as deres Stamer, som blev kaldet 83rgleni til 

hvor de giorde saadan Fremgang, at deres Anforer Len 

^5!^ allerede ^.0. 684 havde indtaget med Kaarden i Haanden alle Steder 

indtil som den Tid var under de (ZrXlke Keiseres Herredom. 

Dersra 

*) Vsle mi Zc tantum Oicliaram, xsnem unum Lc lxonAigm mitte korum in-
6!FLNtl. ?iocc>x>ii Vanclalics. 

Man kan ikke holde med dem , som henlede dette Navn af 8grgK1n, thi de 

skulde vel aldrig selv have kaldt sig Rivere; men lurpin i hans!ntro6uAion s 1'!u-
ttoire 6e 1g vie 6e I^okame6 opregner dem blandt de aradilks Stamer, og siger, 

at de ellers kaldtes ^racini, hvortil Oiolcoricles fsrst ffal have lagt et 8. 

***) Lar6onne ttilioire 6e l'^kihus A 6'L5xa^ne lous la vomination ckes dråbes Lap. z x 
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Derfra gik han til 8u8, og da ingen kunde modstaae hans Magt, reed han ul> 

i Ssen til Hestens Bringe, trak sin Sabel, og beklagede sig over dette Element, 

som stansede hans Seiervindinger; han blev dog siden overvunden af en moegtig 

Lreder ved Navn Xuleile. I hans Sted sendte (walifen i Ogmsleo den 

Araber TA^u^er som vel droebte Xuseile, men sik en stsrre Fiende i 

LredernesDroning Xa^me, som overvandt ham, og beholte Overhaand mod 

^.ratzerns i 5 Aar; efter hvilken Tidd^ali^en, paa ny sendte 

med saa stor en Magt, at frygtende for Udfaldet, lod selv alle sine 

Stcrder og Byer odelege, paa det Fienden intet Bytte skulde giere, og forvand

lede saaledes sine Stater til en Udsrken, da de tilforn ffal have vceret scerdeles 

folkeri ige ^);  derpaa holte hun en stor Trafning med?ia^n mendsdemed 

Sablen i Haanden, efter at hun dermed havde Mt mange Mennesker ved Livet. 

Ester den Tid gave kremerne gode Ord, hvorfore de ogfaa af?Ia^n blevemod-

tagne med Milhed; saa at 12 rusende af dem bleve fordeelte imellem hans Folk, 

og de fleste antoge Mok2me68 Lcere. Siden sendte Ldgliien en ved Navn 

IVIula Len ^ med en stor Krigshcer; ved hvilken han 

ikke aleneste giorde hundrede tusinde bredere til Fanger men intog hele 

8u8, og tvang Lreberne t i l  at forstcerke hans Hcer med 19 tusinde Rytere, 

samt lod dem undervise i den Ulokamedanl^e Religion. 

Disse hastige Erobringer vare dog kuns et Forspil til vigtigere, thi 

betiente sig af de Uroligheder, som vare i Lpanien for der at infore 

(walisernes Herredom og det ved felgende Anledning: Vici?3, (Zonernes 

Konge i 8pamen, lod Linene udstikke paa IWeofreduS) hvis Sen kogeri-

eu8, da han siden var komen paa Tronen, vilde igien hcevne sig paa 

Sener Lba og 8i8^ei)uc; men de flygtede til Mauritania cinZitana, hvoraf 

en 

*) LmlZonne ^Iltioire 6e 1'^fliczue Lax. 49. 
Uden Tvivl er det af denne at Provinzen Lenika5an og Nivieret Llmakalan i?ss 

have deres Navne. 
Larcivnne 

B 
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en Deel endnu var under (Rockerne, og hvis Gouvernenr var dem bevaagen^)«. 

Denne Gouverneur ^ulianus havde ved UoZeri'ei Hof en Dotter ved Navn 

(Hava, hos hvilken kv^erieus med Magt erholte en Gunst, som Kierlighed 

ncegtede ham; hvilket hun lod sin Fader vide med disse Ord: " I maae da vide, 

" min kioere Fader, at jeg ved Uagtsomhed havde ladet blive paa mit Bord hos-

" felgende Ring, og havde ikke, som jeg burde, indesiuttet denne kostbare Skat, 

" som jeg agtede heiere end mit Liv, og som I og min Moder havde saa meget 

" anbefalet mig; da Kongen, som havde Lyst til Ringen, vilde med stor Hastig-

" hed tage den; men siden jeg ikke vilde give ham same, trak han sin Dolk, og 

" hug saa oste paa den, at i hvor meget jeg end skreeg, og hvor stark jeg end 

" satte mig derimod, har han dog, som I seer, splittet i to Dele baade Ringen 

2' og Smaragden, som derudi var insattet ^). « Faderen fik da med List sin 

beskiemmede Dotter til sig i Ufries, og segte der strax at havne sig endog med 

sit Fædrenelands Forlis; fortalte derfore til den ommelte^kuia sin Skiebne, oz 

forestillede ham, at Tiden nu var komen, da irakerne Mlde bemagtige sig 

8pam'en, lovende, at han selv vilde overlevere ham de Steder, som vare i 

hans Magt mod Sundet Dette stodMuia saa vel an, at han med Lks-

lisens Tilladelse sendte forst 4 Farteier med 400 Mand, som plyndrede 

paa den Hanske Kyst og kom tilbage med stort Byte; derpaa sendte han en 

sisrre Flaade med 7000 Mand ansorte af l^arek Len AsZ; og da Flaaden 

kastede Anker under Bierget (^Ipe, saa kaldte Soldaterne dette Bierg 8Z^i!)et 

l^arek, som siden er forandret til ^arekc 

fik derefter fra Muta andre 7020 Mand, og med dem samt Julian! Troper gik 

han saaledes los paa R.0(Zerieu8^ at han maatte tage Flugten, efter at hans 

Armee 

») t^grciorrrie 6z. 
I.amdsrr Ilitione Zenemle l^om. 7. 

KoUin anfsrer ^exls paa den mauiirgizlks Kyst, men talee om ProviNM 
Kge over for paa den kpansice Side^ det fsrste synes rimeligst. 

LuroxTerne ssrive (-ibialrar, men det begyndes med et ftanfk 6, som lyder NSie Med 
der st'sbilke ^ folkelig bsr het paa vgnik stclves LZKibrsllsiv 



Tog tit Cl 

Armee paa ivO tusinde Mand var stagen; hvilken Trefning giorde Ende paa 

(Zockerne8 Herredom i 8panien, som havde varet der i meer end zoo Aar. 

Derpaa intog l^arek en stor Deel af Tpanien, hvorudover ZVIula blev misun

delig, og derfore selv gik til 8p3nien ^0. 7 i 5. i Spidsen af 18 tusinde 

Mand, og da han kom til^rek, stog han ham med sin Pisk, og fratog ham 

alt det Byte, som han saa dyre havde sortient, lod ham saa siden med Jern slutte 

i et stcerk Fcengsel, hvorfra han ikke kom uden efter (Elisens Ordre fraDama-

lev; men det gik Muia i sin Tid ikke bedre hos Lkgli'fen, hvorfore han ogsaa 

flygtede til Meka, og der dsde afGremelfe. ^.dci ^^ hans 

Sen og Eftermand i 8panien, giftede sig med Ko6enei Enke LoiZone, en 

cergierrig Princesse, som endelig vilde overtale ham til at tage Konge-Navn; 

men da han satte sig derimod, saa ssgte hun med List at jette det i Vcerk paa fol-

gende Maade: Hun lsd Dsren paa et stort Gemak giere saa lav, at alle de som 

gik derigiennem, maate bukke sig meget dybt, derpaa tog hun en Dag en prcegtig 

Krone, og, i det man aabnede Doren, hvor uden for de fornemeste ^ra!)ers 

vare forsamlede, satte Kronen paa bukkede sig meget dybt, og ud--

raabte ham for Konge; hvilken Ydmygelse de Jnkomende vel vare nodte til at 

udvise formedelst den lave Der, men fandt dog faa stor Mishag i dette Optog 

at de myrdede paa Stcedet. Korteligen, Araberne blandede 

med Naurer og krebere int^ge det meste as8pamen/ og der saavel som t 
ZVlauritanien staaede Gouverneurerne under (^liierne i Oamaseo og 

^ ; men da efter Haanden disse Gouverneurer bleve mere mcegtige, 

kastede de Lkalisernes Aag af sig, og stoge sig selv op til smaa Konger baade i 

Spanien og ^sriea. Imidlertid rebelleredeLreberne ofte og engang ncer hav

de iaget alle ^i'cllzei'ne ud af hvorsore(^2!i^en^o. 741 sentel^gn-

tele Len 8e5ran med en stor Armee mod dem, som stog sorste Gang z a 

tusinde og anden Gang 16 o tusinde ihiel Desuagtet holdte 8i'e!)Ei'ne ^ 

^urirania tinZicana og 8us sig temelig uafhængige. 

B  2  § . 9 ^  

") Liii 6c>nus loru la Domin. cles/Viakzes. 
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§- 9^ 
xvkis , en arabiff Forste af^liStame, satte sig midti det 

8 Seculo ned i det vestlige Lardane, hvor han opbygte Staden Velilli, og 

oprettede et lidet Rige, som bestoed af Provinzerne ^7em8na, Xalet 

ogl^elemlan, hvis Jnbygere udraabte ham sor Lkalifa; men den anden Lka-

lifa ̂ Vrun ^rralc^i6 blev herover saa forbitret, at han hemeligen ved en Lcege 

lod ham omkome med Forgift. 
xv«.i8 LLN Lvki8 var den Gang endnu 

ufed^); men blev siden proclameret Llialifa, og begyndte selv at regiere, da 

han var 12 -Aar gammel. Han var saa lykelig, at han giorde sig 6 vo grab!-

lke Stamer underdanige. ^0. 788^) lod han Staden ?es byge, da han 

fandt Velilli sor liden til sin Hofstat. Han var en smuk og mandig Herre; og 

han havde i Sinde at borttage 8panien fra de omiacklke Lksliser, men 

Deden kom imellem i hans Alders z 2 Aar. 
zvioi^^^lLv LVKI8 var hans oeldste Son 

og Eftermand, som efter Faderens Jnretning deelte Staterne med sine Brsdre; 

men hans TErgierrighed tillod ham ikke at lade dem beholde deres Andeel lcenge, 

thi han ffilte dem ved et Styke ester et andet under adskillige Forevendinger; 

hans celdste Sen 
kom paa Tronen ester ham, 

regierede i 1 3 Aar, og blev succederet af hans Broder 
^ som giorde vigtige Ero

bringer og lod inrette prcegtige Badstuer i k?e8, ligesom hans Dotter stal have ladet 

byge den prægtigste 8^iama; hans Sen og Eftermand kaldtes 

») I^eo ^sncanusfortceller, at hans Moder var en Fvtki/k Tieneste-Pige, som var 

gaaet over til den maui Religion- velcript. 

I mit arabisk Manuskript af ^okaniecl Aarras findes, at ^es skal voere bygt af^ri« 

>0 Hcsgir« 188, som bliver /<o.LIuiM8o4. 
j ^ ̂  ^ ^ -----—^ ^ 
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^ en ond og grum Prinz, som 

plagede sine Undersaater paa det haardeste, hvorsore de ogsaa rebellerede og ffilte 

ham ved Livet, ja vilde ikke engang antage hans Sen til Regent i hans Sted, 

men udvalgte en af hans Slagt 

LVKI8 som ved sit gode Regiment 

giorde sine Undersaater lykelige, og blev efterfulgt af sin Sen 

LKN vklkk ^ ̂^7-, som i Begyndelsen regierede-

vel, men flog sig siden saa sterk til Studeringer og Videnskaber, at hans Hof 

lignede et Academie, opfyldt med Geistlige, Stiernekigere, Poeter og alle 

Slags Lcerde, hvorved han sorsemte Regieringen, saa at han derover blev ffilt 

ved Riget ved en af sin Familie, som dog ikke beholdte same lcenge, men maatte 

overlade det til en ny Srame. 

§ l o> 

som kaldte sig I eller dm 

L Koranen belovede Ansorer, kom frem i det 9 Seculum, og foregav, at han ned-

stamede fra Fatima og ^!i; og ester at han havde giort stor Fremgang i ̂srica 

intog han ^0. 9O8 alle Ymernes Stater, og siog den hele Slcegt ihiel. 

Fire Aar derefter lavede han sig til at intage men lod sig neie med at 

faae 8kan6na; bygte derpaa d^n Stad hvor det gamle 

ffal have staaet, og dede ^.c>. 935 i sit 6 z Aar. Hans Efterkomne 

bleve kaldede ^acimiter. 

^ ̂  ̂  var ikke saa ly-

kelig som hans Fader , thi han blev af en Rebeller beleiret i Ma-

, hvorfra han ikke flap forend hans Ded ^0. 945. Han blev succede

ret af hans Sen 

som aldeles undertvang Rebellerne og regierede i 7 Aar. Han 

roses af en besynderl ig Veltalenhed, hvorudi han overgik al le i  sin Tid /Vv. 952. 

K50L2 r.Lvl^i fulgte 

sin Fader i Regieringen, men begyme forst ^.o« 968 at ville intage LKVpcen, 

B z som 
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som Malia6i fer havde i Sinde, og betroede denne Comisslon til FAiokar, en 
Grcrker og frigiven, fom var saa lykelig uden synderlig Modstand at intage same; 

og da han havde bemægtiget sig Hovedstaden Mali' eller bygte han selv 

en anden Stad, som han kaldte Xakirak; imidlertid gik til 

8ar6inia, som den Tid udgiorte en Deel af hans Stater, hvor han forblev et 

helt Aar, og gik ^.0. 972 tilbage til 8kan6na og derfra til Kakirak, som 

han giorde til sin Residenz og Hovedstaden i hvilket den ogsaa er 
bleven intil denne Tid ^). "1^amim havde alt tilforn tcenkt paa at forbli

ve i og derfore ladet alle sine Guld-Penge smelte, og danne i Styker 

som Melle-Stene (i Henseende til Skikelsen) hvoraf tvende udgiorde en CameelS 

Ladning ^), hvilke han lod bringe til Kakirak, og overlod Regieringen til en 
anden Stame. 

§. 11. 

2I5IKI LLN en Mand af 

arabisk Herkomst, var den, som Regieringen blev overdraget paa Vilkaar, at 

han skulde v«re ^amim ffatffyldig, og at han og hans Descendenter skulde 

segeat udredeLkalifenaf^^pcen; hvorved han saaledes ^0. 979 blev Mester 

af alt det Land, som de omiaAlke spantlce Lkaliser eiede i untagen 

8ebta, som han ikke kunde intage til Lands. Lredrene giorde stor Opstand 

under ham, men han lod paa eengang 7000 as dem masacrere og psrdonerede 

andre 4000, som han inlemmede blant sine Troper; hvilken Milhed dog siden 

fortrod ham saa haardt, at da en af dem havde myrdet hans Oncle Idrakim, 

lod han alle de 4000 Necruter omkome. ffal have havt 1 OooKoner, 

og 17 Bern vcere ham fedte paa en Dag Han dode ^.0. 9  8  
^LI 

*) See Hr. Justice-Raad Niebuhrs Neise-Beschreibung 1 ster Band p. 107. 

^bilfarasAkuD^naK« IX-

Lar6onne LZx. Z z. 
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hans Son, succede
rede ham, og lod strax uddele til Undersaaterne ti tusinde Styker Guld, sigende: 

at hans Forfcedre havde undertvunget alle Ting med Magt, men at han vilde vin

de sit Folkes Kierlighed ved Velgierninger; dog denne Fromhed varede ikke lcrnge, 

thi forsi drcebte han selv sin strste Ministre og hans Son, som vare ham mistcenkte; 

og da han siden fik fat paa en L!5ekm, ^1 som rebellerede mod 

ham, saa aabnede han selv hans Bryst, udtog det endnu bcevende Hierte og opaad 

samme; hvorpaa hans Slaver efter Herrens Exempel aade det ovrige af Lege

met Stcederne ^8 og satte sig op mod ham og asfloge hans 

Soldater, Hvorved de beholdte deres Frihed, og han selv bygte sig et Palais i 

K a i r o a n ,  s o m  k o s t e d e  h a m  8 c > o  t u s i n d e  G u l d s t y k e r .  M a n l u r  d e d e  ̂ 0 .  9 9 6  

og blev efterfulgt af sin Son 

L^VI8 som asden 

fik Forlehning paa sine Stater for sin Sen; men Senen dede 

kort derefter, saa denne utidige Forlehning var til ingen Nytte. Da han i no

gle Aar havde havt meget at bestille med en Rebeller saa dede han i sik 

z 1 Aar, og efterlod Riget til sin yngre Sen 

som ^0. io 17 undertvang sin Faders Rebeller, og 

pardonerede ham, imod at han sate sin Sen til Gidsel, rcgierede saa rolig intil 

henimod ^0. 1050 daNznoKanssr, duksen af U^^xen, ffrevhamul, 

at han ffulde nedlege Regiermgcn; men Mag? svarede ham derpaa: at han ikke 

mindre havde arvet sine Fc?dres Mod end deres Rige, og at han vidste at benytte 

sig af begge Deele. Det kom da til Krig, hvorudi LAypcerne, som vare de 

stcrrkeste, vilde strax gaae les paaXairoZN, som var midt i Rige; men 

enMum'8^ som var overloden fra McZa^ til forhindrede dem 

derfra paa denne Maade: Han lod udbrede et stort Teppe, og spurgte, om no

gen kunde sette sig derpaa uden at gaae paa Kanterne? og da ingen kunde, rollede 

han et Hierne op efter det andet og sadte sig selv i Midten, hvorpaa han lod ud

brede 

*) Osrcionne Csp. FZ.. 

Dctte ffeede ved en Kloning og en Sabel, som Lksliien sendte , ̂  sod dem dfentlig ifsrs 
med hsitidelig kioelaivauon. 
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brede Teppet, og viiste dem, at han var komen til at sidde midt der paa, ved det 

at han havde intaget et Hierne efter det andet, og at man maatte saaledes giere 

med Rige. 

§. 12. 

Imedens dette passerede i den ostlige Deel, kom H.IMLLI5K. LKN 0^^ 

as de I^ammnilke Graders Stame, giorde stor Frem<-

gang, og lagde Grunden til en ny Regiering, som er bekient under Navn af 

Mvlackemi eller ^Vloradmni og hos Spanierne ̂ ImoralMos *). Han 

kaldte sig elmumnin eller de Troendes Forste. Men da han hellere 

vilde leve i Arken end i Stceder, saa gav han Gouvernementet til hans Slcegt^ 
^ som ffal have lagt Grunden til ̂ Vlaro-

^08 Stad ^.0. IO 5 2 men ved sin Dod overladt Fuldsorelsen til sin Son 
, som ^0. IO69 blev 

ganffe Mester af 8e!)LL, ^ansAdia, 8a1a og men han lod sig ikke 

dermed nsie, thi da Uokamed ken Maurernes Konge i Lor^da 

og Sevilla, bad ham om Hielp imod ^.Ipkonius as I^eon, glk han selv til 
Linien; 

^^0 betyder bunden, som her sigter til Religionens Ceremonier, hvilke denne 

Stame neie skal have iagttaget. 

**) Efter /Xd6ulmaleks og mols Mening; men jeg veed ikke hvorfor baade ^srclonne og IvoluiT 

have efterlgdt at anfsre denne ̂ 1'eskn , da dog ^armol i hansDescri^. ̂ -ic- ̂ om. 
2. UK. I. stal have navnet ham blant de ^lmoraviujNce Konger, efterø 07 t.anc.lc.cZe 
el?uei to Vidnesbyrd i^on IiMol-ZsI 6e ^lsrueccos, hvis Ord ere disse: "Von I.uis 
" 6e el ̂ larmol tiAue la Oximon 6e ̂ b6ulmalic , Llu onitta ̂ rabe cle ueccos, e! 
" cjual 6i?.e, qus eedS lus primero8?un6amentos Texi/e?^, ^7 cle los.^lmorz 
"vicias, ol^umpmnas, xor los/^nnys <Zsel8enor6e 1052; ylescado ensumss lier. 

" mosa conttl-uccion luttijo el ke>' 5«ce/. x. 76. , ^du leskn betyder ogsaa 

Fader, hvis rette Navn nok har vceret lWMm, thi i mit aradi^^anuscr.xr af^ar-

ras finder jeg sulets hele Navn saaledes; 

Forstm^uick, Son afIbrskim, Ssnaf^kmdmtlasirer, bm6l>nt>»lxcl. 
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8^)3n!en; men som han ikke troede sig mcegtig nok denne Gang, gik han til 

^tnea igien , og kom Aaret derpaa tilbage til 8panien, hvor han tillige med 

Len og Kongen i (ZrenacZa, bestormede I..edta eller I^eda-

tkv, hvorhen ^.Ip^onlus havde begivet sig; men da det ikke lykedes, vilde 

^sulef dog have noget for sin Reise, intog dersore di-enacZa og forte den nylig 

med ham alierede Konge og hans Bredre fangne med sig til /^sriea. 

^0.1O9 i .  gik ^ulef ' igien t i l  8panien med en sorffrekkel igArmee, og gik los 

paa 8evi1l3, med hvilken han efter lang Modstand capitulerede; men da han 

var komen indenfor, holdt han ikke et eneste af sine Lester, thi han lod Staden plyndre, 

og ikke alleneste tog sin sorrige Ven, Kongen Len med sin hele Familie 

fangen, men lod dem endog flntte i Lcrnker og fere til ̂ snea, hvor han lod 

insette Len i et asffyeligt Fcengsel, nægtende ham ikke allene nogen til 

Opvarting, men endog lod ham mangle forneden Underholding, saa at hans 

Dettre maatte, ved at spinde, fortiene baade hans og deres Fede; i hvilken 

elendig Tilstand han forblev i 6 Aar, da han dede; og var saa meget mere at be

klage, som han i 8panien af sin KacZj var bleven spaaet, at det vilde gaae ham 

saaledes, om han ikke bemægtigede sig ^ulef, som den Tid var ved hans Hof oz 

i hans Hcender, hvilket Len honette Tamkemaade ikke tillod ham at giere, 

ligesom han og roses meget af andre store Dyder ^jule5 tog siden andre 

Stader, og blev Mester over ncesten alt det som Oralenerne eiede i 8panien, 

paa hvilket han ogsaa fik Forlehning af den Lkaliia MoKanlir 

LMK med Titul af Tmir Ulmumnin i 8panien, og holdt sig der temelig 

brav intil ̂ 0. 11 o 6, da han dede af Blodgang, ester at have regieret z 8 Aar 

i ̂.friea og 12 Aar i 8panien. Han skal have bragt Stad til 

Fuldkommenhed, og dertil brugt z o tusinde Hanlige Slaver. Han var en 

modig Krigsmand, men utro, grum og blodgierrig, saa at han ikke kan regnes 

blant de gode men blant de store Regentere. Hans Son 

^1.1 LLN ^ succederede ham, og strax gik til (Ha-

stilla, hvor han vandt et stort Slag mod ^I^0nlu5, efter hvis Ded han 

giorde 

Lai Zonne 5M. 6e 

C-
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gisrde anseelig Fremgang mod 8panierne; men han fik siden andet at bestille i 

Marokos , hvor en ny Familie under Navn af be-

Zyndte at blive mcegtig mod Morabmm; Ophavsmanden var?vlc)!^me6^l)-

Len omrut as en af de gamle Zraditke Stamer, som sagde sig at ned

stige fra ^1i, i lige Linie fra og havde sat sig ned paa Biergene ved 

han lod sig kalde og gav sig ud for den as^lo^gmeZ-Znerne 

forventede Lo-rer, der ffulde fcttte i Rette paa alle Misbrug; og da han til den 

Ende infandt sig i , lod engang forsamle alle Lcerde i Landet, for 

hvilke han lod instcevne 8en ^vmruc, i Haab om at stope Munden paa ham; 

men 1"omruL8 Veltalenhed vandt Seir over dem alle. Dette tillige med en 

udstuderet Helligheds Maffe ffaffede ham et stort Tilhceng, med hvilket han lod 

sig ii2Q udraabe til Konge i og nogen Tid derefter gik les paa 

selv, men blev dreven derfra ved Gouverneuren as8elA^eIme^iz og 

dode nogle Dage derefter, da hans General ^1)6 Ninmnen gik i hans Sted, 

mod hvilken sendte sin Son som han havde kaldt tilbage fra sit 

Gouvernement i 8pamen; men da han var saa ulykkelig at tabe et stort Slag 

mod ham, tog ̂ l i  sig det saa nar, at han dede 1140 

^ arvede da hans Rige og 

hans Ulyke, thi da han var i Fcer med at forsvare l'elemlan og Oran mod 

begik han den Uforsigtighed, sorklcedet at helligholde den 2 7 

kameen i en liden 8^iama paa en Hei ved Oran, hvilket /^bcZNmumen 

fik at vide, og fatte an paa ham saaledeS, at ingen Udveie saae uden mod 

Soekanten^ hvor Hesten saldt med ham, og styrtede ham ned imellem Kliperne. 

iLn^ic 

o: som troer kuns cen Gnd» 

dag. 6z» 

16. 61. 

5***) l.eo atl-. kalder ham^-brakism, som gierne kan vsere ret, da ^eskn synes at vcere a?e-' 

msieek Familie-Navn; han siger tillige, ak han flygtede fra Oian om Natten, og tog sin 

Dronning med sig paa Hesten, som han af Fortvivlelse gav afSporene paa ensteitKllppe? 
Hvor. de alls tre br^kede Halsen^ 
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hans Son, havdenu-
ikke meer tilbage end ^IZl-oko.? Stad; thi ̂ !)d ̂ Imumen havde ved l^esiins 

Dod bemægtiget sig kes, Mekenes og 8ala; for Nsrokos laae 

han i 9 Maaneder, og intog den endelig ved Forraden ^o. 1149, da Isl^glv 

maatte miste sit Hoved og hans hele Familie omkome, hvorved ̂ Imoraviderne 

og deres Regiering paa engang fik Ende. 

§. r Z. 

blev altfaa Herre over med 

underligende og den forste af de Regentere Han Ml have 

ladet rent nedbryde den af^.!i Uen^ute^ opfsrte store 8AliiaiN3 i ̂larolvos^ og 

ladet den langt prcegtigere opbyge, for at udsiette aldeles denne Konges Navn, men 

desuagtet har den dog beholt Navn afKen intil denne Dag. I det 

forste Aar havde han at bestille med rebelle , som havde forsamlet 

sig ved Ou^ala hen ved ivo tnsinde Fodfolk og 20 tusinde til Hest, hvilke 

han overvandt, og giorde saa mange Slaver, at en Pige ikke gieldte meer end et 

Qvintin Guld ̂ ). Aaret derpaa blev han af de arabiske Konger i 8pam'en 

kaldt til Hielp mod de Lkl-jline Konger; dette kildrede ham saaledes, at han 

lovede at mode i egen Person, og imidlertid et par Gange sendte en Flode derhen 

med mange Folk, som holdte sig brav; den tredie Flode blev derpaa udrustet, 

men i Stedet for at gaae til 8panien efter det derom udspredte Rygte, gik han 

selv med den til LulZia i det intog hele Landet, og fsrte Kon

gen fangen til Siden rebellerede irakerne i mod 

ham, men han overvant dem, og lod uddeele Bytet blant sine Soldater, unta-

gen Koner og Bern , som han selv beholdt, og behandlede meget naadig, intil 

han ved sin Son lod inbyde Mamdene for at modtage disse Fanger, hvilke han 

ikke alene gav dem tilbage, men giorde dem endog anseelige Forceringer, hvorved 

han vandt dem, og giorde dem til sine beste Venner. Noget derefter lod han sin 

C 2 celdste 

*) Ettdstient Lsr6onne kalder ham den anden, og Len l'omiut den forste; som dog ikke kan vcere, 
saa lcenge IsKaKendtU! regierer. 

5*) Lar6onus psA. 265. 
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celdste Sen ̂ Iok2me6 udraabe til Med-Regent og Successor, og gav hans an

dre Sonner hver sine Provinzer. Derpaa tog han ^unis fra 8icilianerne; 

og endelig fik han Lyst, at udfore sit Forsat, at bemægtige sig 8panien i egen 

Person; men irakerne bleve ham paa ny utro, og vilde ikke sslge ham, hvor-

fore han sik anden Gang deres Koner og Bern i sin Magt, men ligesom forste 

Gang gav dem deres Frihed, og derved igien tilbragte sig irakernes Venffab. 

^0. ii6o gik han til ZVIarokos og derfra til 8a!a, i Tanke at begive sig til 

^), men Deden giorde der Ende paa det hele Tog, efter at han hav

de tilkiendegivet, at han fandt sin Sen^okame6 udygtig til Regieringen, og 

derfore modtog de Fornemstes Eed paa, at de ffulde antage til Konge ester ham 

den anden Sen. 
^! > som ogsaa havde i Hovedet at erobre 

men, hvorhen han begav sig i Spidsen af 1 vo tusinde Mand, og intog mange 

Stceder, gik derpaa til IVlarokos igien for at dcempe nogle Uroligheder, der til 

Deels bleve foraarfagede af en Flok som havde erobret ^radlis under 

deres Anferer Xarakusok; og da disse alle vare bragte i Rolighed, gik han ^0. 

11 84 anden Gang til 8p3nien, hvor han i en Trefning blev trussen af en Piil, 

hvoraf han ester saae Dage dode, og blev begravet i Levilla, efter at haveroeS-

vcerdig regieret i 2 4Aar. 
hans celdste Sen, blev udraabt 

for Konge i hans Sted, og fik strax meget at bestille med /^1i Len Iskak, Kon

gen af^ajorka, som var af de^loradmners Stame, og havde mange Tilhcm-

gerei^fnca, til hvilke ^urkerne i floge sig; men^akud siog dem 

i egen Person i Egnen ved Z?e8, hvilken Stad ogsaa var ham imod, og af 

ham blev indtagen og fleifet. Derpaa gik han til 8pamen, hvor han fratog 

de Lkritwe mange Stceder, og gik saa til IVlgrokos igien. Ester 5 Aar gik 

han til 8panien anden Gang, og vandt en stor Trefning imod Kongen afLaMIa 
^0. 

koliin mener at han kom til Manien , og at det er ham, som bygtt Fæstningen paa Bierget 

L^kidraltar 1162, som han ansorer for hans Dsds - Aar-
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^0. r19 5, hvorudi de ^riiine Ml have tabt meer end 140 tusinde og^VIau-

rerne henimod 2 o tusinde Mand foruden de fangne ^). Aaret derpaa vandt 

han ogfaa en stor Seir og intog mange Stc?der i og ^Aurien. Endelig 

kaldte nogle gfrieani^e Uroligheder ham til 82!^, hvor han dede i sit Alders 

48 -^.0. 1199. ^okannes l^ec) fortceller om ham, at hans Herredom strakte 

sig fra Mel?a til samt at hans Lande i 8^anien rekkede fra 

til foruden en stor Deel af d!3Ki!jen og ?orMAa!. Under denne 

^saeo!) blev ^.veroes, den bekiendte arabiffe Philosoph, Professor ved Acca-

demiet i ̂lar6!<08, hvorfra han gik til Manien og var deri saa storAnfeelfe 

hos Maurerne sine Landsmcend, at Kongen Ml have indbudet ham til Naro-

K08, for der og i hele^kauritZnien at vcere og tillige at beholde sine Embe

der i 8p3nien, hvilket han ogfaa modtog, reiste til eg sadte over

alt Underdommere, hvorpaa han igien gik til Lor^ua. En ung Perfon ffal 

have tilbudet ham, for at faae hans Dotter, faa meget Guld som hun veiede; men 

han afflog det paa en artig Maade, og giftede hende med en af den ̂ arokans^e 

Konges Slcegt blev succederet af sin celdste Sen 

eller ^8^K i.xvin 

som gik til Lpanien med en Armee af 6oo tusinde Mand, 

hvilket satte de Christne i saadan Skroek, at ^ocZriAue^, Erkebispen af^ole-

60, fegte Hielp i Italien og ̂ rankeri^, hvor han fik 50 tusinde Fodfolk og 

12 tusinde Ryttere, til hvilke kom de ipani^e Christne Kongers Armeer, fom 

alle gik fra "I^oIeZo ^0. 12 iO, og efter megen Besværlighed overvandt den 

Sl-akilke Armee, oa jog den paa Flugten, efter at have drcebt 185 tusinde 

Mand ̂ ). Mo^ame6 gik ester dette Tab til^friea igien, i Tanke at besege 

8panien paa ny; men Deden kom imellem, og Aaret derefter giorde Plads for 

hans Sen 

eller den Seirriige, 

hvilket Navn han ikke svarede til, thi han levede i storste Vellyst og tillod ingen 

C 5 at 

*) <^si6onne ^ilioue 6e 

Lar6oune in Kotis?. Z 27. 
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at tale med ham om Stats-Sager, men alene omgikkes med dem som kunde op

finde nye Forneielser. ^.0. 12 2 z dede han uden Arvinger, hvorfore de Store 

udvalgte hans Olde-Farbroder 

en forarmet Mand, som de troede skulde 

ikke misbruge den heiesteMagt, siden han ha^de provet Verdens Modgang; men 

han kunde ikke finde sig i sin Lykke, og henfaldt saaledes tilOverdaadighed og Vel

lyst, at han efter 9 Maaneder blev Mt ved Livet, og hans Rige givet til hans 

Broder-Sen 

som da var i 8pameN) hvor 

han efterlod Gouvernementet til sin Broder ^(^ri8 Len men ester kort 

Tid rebellerede hans Undersaatter mod ham, plyndrede hans Serail, satte ham i 

Fcmgsel, og endelig qvalte ham der med en Strikke. 

M0I1ZML6 Ssn, kom i hans Sted, 

men det varede ikke lcsnge forend Rebellerne tilbede Kronen til den ommeldte 

xvkis LLN som til den Ende kom fra 

8panien, og ^0.1226 gik mod som havde begivet sig til Biergene, 

tog ham fangen, og skilte ham ved Livet tilligemed alle hans Broders Mor

dere ; han selv dede af et Slag paa Veien imellem 8edm og Mar6ko8 ester 5 

Aars Regiering, og fik til Eftermand 

^.Lv k5vki8 hans Sen, 

som tog Tilnavn af Ueteki6 eller den Retfærdige, overvandt sin Fetter 

Len ^aler, som giorde Proetention paa Riget, og l'kilte ham ved Livet. Efter 

11 Aars Regiering druknede han i et Vand i sin Hauge, hvor han vilde bade 

sig, og hans Broder 

8H.lv HLI xr.^^8^ LLN rvk!8 ^ 

kom paa Tronen efter ham, men blev ihielslagen^.v.1248 for Sta

den "I^elemlan, fom han beleirede, og blev succederet af 

blev ffilt ved Livet og Kronen 1266 af hans Slocgt 

i)H.Li^8 der ellers kaldes 

men han ned ikke lange godt deraf, thi da han havde mistet alle sine Stater blev 

han 
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han i ̂ ar6k08 beleiret og ihielflagen.^0. 1269. Med ham endtes 

Regiering, som blev deelt imellem de tre Stammer ^ermi 

og Kem-Agn, hvoraf den forste giorde sig Mester af^e8 og ^Iar6-

K08, og var den mægtigste. Len Lekr Neiin blev 

ved enDrom opmuntret ttl at afkaste ̂ Imo!^6erne8 Aag; hans Son ̂ du-

dekrtraade i hans Fodfpor og indtog kes) men hans Broder blev dm 
forste regierende af den ny Stame. 

§. 14. 

var den, som indtog ^I-zrvkoZ, og ihielflog^Ig^'k eller^l)uv3bu8. Siden 

blev han kaldet til Hielp mod de (^KMne i men han dode 

^.0. 1286, og hans Son 

kom i hans Sted; han sik strax 
en Krig med 8216 Ocltman af Leni - , Konge i ̂elem5an, fom 

han Mldte ved alle sine Stater faa ncrr som Hovedstaden ^elem/an, hvilken 

han beleirede i 14 Aar, og imidlertid bygte en anden Stad lige overfor, som han 

kaldte Nx-^elemiZn; men han dode for Staden, uden at image den, og nogle 
mener, at han blev ihielflagen af sine egneUndersaatter 

hans Son, succederede ham, 
wen mistede same Aar sit Liv og Rige ved Forraden af hans Oncle ea 
hans Fetter og Successor 

^1, som dode endnu i same Aar, °q 
blev efterfulgt af hans Broder 

der regierede kuns z 
Aar, nemlig til ̂ .0. 1 z 1 o. 

*) Handrsmtc, at afhans Indvolde udgik en Ltn, fom bredede sig ud over hele 
uien; h<vn ffal vcers fod i j Provm^n s i ?(!arcZ«m'ie 5M. c^e 

5*) kollm Mou e cies^ icsius, fom og faa kalder ham^byZ Tsr^st^ 
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s^lv hans Oncle, 

kom i hans Sted, og ester nogen Tid overlod Regieringen til sin Sen 0K4LK, 

men dette fortrod ham siden, og kom til heftig Strid imellem Fader og Ssn, 

hvorudi Faderen tabte, og maatte flygte til 1"eka> som Sonnen ncer havde ero

bret, om han ikke formedelst Sygdom havde maattet gaae derfra, hvorved Fade« 

ren fik Luft, og svingede sig paa Tronen igien, hvor han forsvarede sig intil sin 

Ded ^0. izzO, og blev succederet af sin anden Sen 

ferst ssilte sig ved Omer; gik faa les paa ^elemlan, og efter z Aars Belej

ring tog Kongen Lrradaman sangen, og lod Hovedet flaae sra ham; siden 

tog han Omer 8en Lande, og lod ham ligeledes drcebe. Da hans Sen 

^lmelek blev ihielflagen i Spanien, blev han saa ophidset mod de christ-

ne Konger afLattilien og ?orMZa1, at han samlede en Armee af 50 tusinde 

Ryttere og 400 tusinde Fodfolk, med hvilke samt 7 c> Galerer og 2 5 O Transport-

Skibe han gik til 8panien; men han mistede der endnu tvende Sonner, blev 

selv saaret, og hans kicereste Dronning faldt i de Lkrittnes Hcender; foruden 

Fangerne bleve 200 tusinde drcebte i Slaget ^). Efter dette ulykkelige Tog 

gik MMin tilbage til Ngrokos, hvor han var mere lykkelig; thi han 

blev i kort Tid Herre over alle Nominernes Eiendomme i ̂friea. Men 

da han beayndte at blive en grum Tyran, rebellerede ^une^erne, og joge ham 

sra Sted til andet, intil han ved Hielp af et Fartei kom til nogle heie Bierge i 

Egnen af ^uni8, hvor han ffiulte sig, og kom den Gang i Sikkerhed; men da 

imidlertid hans Sen Isåres ^nan bemcegtigede sig I^es og Narokos, 

saa saae han sig ned til anden Gang at flygte til Sees, hvor en strekkelig Storm 

senderflog hans Fartei, og han maatte redde sit Liv med at svemme, men havde 

ncer sat det til igien, da han sad negen paa Klipperne, intil nogle kom og redde

de ham; hvorpaa han gik til som endnu var ham tro, samlede en 

liden Armee, med hvilken han gik for ^elemlan , blev der paa ny flagen, og 

loa Veien til Na/okos, hvor han fandt Leiliahed at komme ind; men hans 
Sen 

5) Lar6oniie Vol. z. xsA. 180. 
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Son ^.nan var strax for Staden med en Armee, og afsiog Faderen, no-? 

dende ham til at flygte til Biergene, hvor han ^0. 1 z 5 1 dede afGrcemmelse. 

lod sin Faders Legeme bringe til 83!^ fulgte 

samme i al Pragt til Jorden, og lod opbyge et pragtig Begravelses Sted over 

den, som han havde forfulgt i Livet, og i hvis Dod han var Aarsag. Siden gik 

han les paa de Lem-Aan og Lem og intog ^elemlZn, ^uw8 oz 

andre Stwder, dede saa ^0. 1 z 57. 

hans Son, fik endelig Seir 
over sine Brodre, som alle floges om Riget. Siden kom fra 8pgmen en af 

hans Slcegt ved Navn ZkrMm, fom fik stor Anhang, intog forst 8el)ta og 

drev saa Lekr og hans Son ind i Biergene, hvor de omsi

der blevne fangne og bragte for IbrMm, fom lod demdrcebe; men neppe var 

han paa Tronen forend en af hans Slcegt stedte ham derfra, og denne blev igien 

strax fordreven af 

^ d e r  s i d e n  b l e v  s u c c e d e r e t  a f  
sin Son 

8^iv en vellystig Herre, som lod ?0rtUAiierne inta-

ge 8e!)da ^0. 1409, uden at bekymre sig om at tage den igien. Nogle Aar 

derefter lod hans Stats-Minister ^du Lada ihielstikke baade ham og hans 6 

Sonner midt i Dans og Lystighed, fordi han vilde have vanaret Lgba8 Kone 

omtrent.^0. 142O 

hansBroder, kom ihans 
Sted, og fik en 8 Aars Krig med sin Broder 8ai(Z, som havde vcrret sangen i 

8^anien; men omsider ^0. 1428 bleve begge Bredre enige om, at sette paa 
Tronen deres Broder-Sen 

^LO 8^IV hviS???0der, 

som var en LKMmcZe fra 8p2nien, havde fundet Lejlighed at flygte med ham 

til ̂ 7um8 , da drcebte hans Sod^ende; men da han henfaldt til 

Grumhed 

*) Efter^snms I.eom'5 Vidnesbyrd. 

D 
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Grumhed blev han drcebt paa sit eget Slot af en Jnvaaner i ved Navn^ile-

rifz som vilde bemcegtige sig Riget; men det kom dog til en anden Stame. 

§. 
8^IO D^l'^8 , Gonverneur over , kom med en 

Armee for^e8> jog Rebellere« til l'uniZ ^.o. i48v> og blev erkient for Re

gent. Noget derefter rebellerede I^okgmec), Gouverneuren over Oud6u i 

EgNen af ) og da han vilde begynde med at intage Staden "I"etA, infandt 

han sig mcognito paa et der vcerende Market, hvor han ved sit Anhang vilde san

ge Gonverneuren og tage Staden; men Kongen af k'eZ sikNyS herom, og sendte 

en H«r mod ham, hvilken strax blev flagen og zoo o betler maatte bide i Gras

ser. Herpaa rustede 8aid sig saaledes paa ny, at faae, at 

det var ham umueligt at holde det ud; gav sig derfore ud for sin egen Gesandt, og 

leverede 8ai6 et Brev, hvorud! han bad om Fred. 8ai6 spurgte ham, hvad 

han tcenkte om Gonverneuren af Oub6u? hvortil den sormeente Gesandt svarer 

de: mig tykkes, at han er ikke rigtig i Hovedet, at han vil modstaae dig. 8ai6 

sagde da: havde jeg ham sat, vilde jeg hugge ham i Stykker Led for Led; men 

om han selv kom, sagde NokZined, og bad om Naade, skulde han da ikke 

saae Pardon? Ja, svarede 8ai6, i saa Fald flulde han aldeles tilgives; og da 

han havde bekrceftet dette med en Eed, kastede Uokamed sig ned sor hans Fod-

der, gav sig tilkiende og bad om Naade og Pardon; hvorpaa 8216 ikke alleneste 

omfavnede ham, men lod tvende af sineDettre fremkalde, og gav dem til^lo^ 

Senner; ved hvilken ædelmodighed han vandt alles Kierlighed. Han 

ffal have havt adffillige Eftermand af sin Stame, men deres Historie fattes os^) 

jntil 

») I.L0 kalder han: 821c af UIusws Slagr. 

cai'6onne ansorer iaXotis Z72: II m'sereimxoMble, quejcsue ̂ eckerc^e <zue)^!e 

Hzire, 6eeouvrir la Zuire c!es I^ois 6e?es 6ex>uis 

se l^ui tsir uu Vui6e Jo /<N5. Ut>der disse ere tmnde Gange, neinlig 14Z1 

0L 



Regicring. 27 

som uden Tvivl ev den same, 

som ^okannes ^.L0 kalder ^okgme6 elporm^es, der tillige med fln Ssster 

i deres Barndom 1480 bleve bragte fangne til ?OrMAaI, da?0rtUM-

^ei'ne havde intaget ^Tila; deres Fader leste dem efter 7 Aar ud fra?O5tu^a1 

for en stor Sum Penge; og da IVlokame^ selv var komen til Regieringen, be

lejrede han 7 Aar forgieves, nemlig fra 1 507 t i l  1 514. 

I Vegyndelfen af det 16 Seculo faae det i MorAred faaledes ud: ^k<z> 

I^ame6 regierede i I^e8, en Lenimerini i Vele?, ogl^alarLu-

iZencus LZenteta var Herre over Mirokos, dog dependerede de tvende sidste 

«f Kongen i I^e8; ligeledes havde Dra, ^atilec og andre Provinzer deres egne 

Herrer, og intil de ai-adi/^e 8cl^eck8 havde kastet termernes Aag af sig 

Denne Tilstand gav Emanuel af ?vrMAaI Anledning at bemcegtige sig en Deel 

af Kysten, og LcliLriserne Leilighed til at intage hele Riget. Disse 8keri'ier 

nedstamede fra en Forste over de vestlige ^.i-ader, ved Navn Mu!a ̂ VIe^ere8» 

som var 8ekeri5) det er adel, der stamer fra Mokame6; han var tillige en 

Rover, fom plyndrede de La rav an er, som aarligen gik fra ke8, Mar0!vc)8 

og lelemlan til , intil Kongen af ^VIar6k08 tvang ham og hans /^ra-

ber til at afstaae fra dette Haandverk, og drev dem hen til l'alilet og tilgrcend-

sende ørkener; men hans Bern og Afkom spredte sig efter Haanden ud i Marok^ 

og ^L8, blandt hvilke en ifcer, ved Navn Utvkamed I^alcen ̂ ), forst i det 

16 Seculo giorde sig navnkundig formedelst sit hellige Levnet; denne pynfede paa, 

at styrte Mermi Stame, som havde bragt hans Familie i saa yderlig Fattig

dom , og til den Ende lod sine Sonnerog Uel^emed godt op-

D 2 loere 

og 1492 en stor Deel af de fra8xanien bortdrevne ^m er kommen til ̂ lsrokos og der 
nedsat sig, hvorom siden mere. 

*) 8c^1o?,er von I^orcl-^fiica. 

**) Lsl6c>nne kalder ham I^elzemecj Len el ckenf; Collin derimod Len -

og Autor til ttittoii e cZes ckeiisz giver hanl Navn af»aken; men jeg troer, at han burde 
kaldes klolwmec! ttoLein, som Kongen i KKir6Ko8 et,duu bruger til sit Stame-Navn. 

««») Kollin holder ttameci eller slimer for den yngste. Herved kan mcerkes at Graderne meget 

forvilder Lul oderne med deres Vocalers forsticlligeogtilDeelsstisdeslsseBrug, Vadee 

er 



28 Negiering. 

lcere og siden reis? til ^.0. 1506. Og da de ved Tilbagekomsten fore

stillede hellige og oplyste Mcend, saa kom de i saadan Anseelse, at ^le^emed 

Uluatas, Kongen as ^L8, udsegte en af dem, nemlig til at op

drage hans Son, og gav Broderen Betjeninger til Hove, hvor de saaledeS 

vandt Kongens Pndest, at han gav dem hele Armeer og Provinzer at comman-

dere; men da de havde saaet Svcerdet i Haanden mod vendte 

de det mod deres Velgiorer selv, som sorgieves satte sig imod dem, og blev i kort 

Tid Mt ved nesten alle sine Stater og omsider ved Livet. De begyndte med at 

befceste ^0. 1516 og den gamle 8ckerisdede Aaret derefter. 

1519. sendte de Kongen af I^2r6I<08 en Foråring af fangne (^KMne, 

og tilbede sig at befrie hans Land fra ?orm^i5erne, (som eiede^X^a6er, 

og et stort District deromkring). Derpaa kom de selv og fik en prcegtig Andience, 

i hvilken de qvalte Kongen under Foregivende af Prophetens Befaling 

Derefter tog den celdste 8ckeri5 Navn af Konge over og 

og inrettede alting paa det sikkerste i sit Rige, som han ogfaa fik Forlehning paa 

af Kongen i ?L8 imod Lofte af den scedvanlige Tribut; men same udeblev under 

Foregivende, at han var 8Lken5, der havde meer Ret til Riget end Uluatss 

selv. 1 5 2 1 var saadan Hungers-Ned i Landet, at man solgte en Maur 

til de Lknlws for en Kurv fuld Figener ^0. 1536 blev ^A2(Zer 
eller 

er dem alieneste om I^irrsi T i-g6icg1e8 at giore; thi af ^ v gisre de 
mo^MeV, ma^lo^leV, mette^lev, morial^uv, som dog egentlig er 

kuns eet Navn, der betyder Roesvserdig. 

*)  Der stal  endnu have vcrret en Broder ved Navn ̂ cielkedlr der endog var denceldste; men den
ne har ikke giort sig meget bekicnt, og er formodentlig dod i enTrefning. Vel siger kollin, 

at han fik l'aiiler ril sin Andeel; men om saa er, da maae han vsere dod forend same Nige 

blev givet til ttamecl, hvorom herefter. 

**) 8cIilL^er siger: ai de begynte at bygge den; men Jok I.eo ^5r. som var deri Landet-^0. 
1514, formUer, at den er bygt af de gamle ^liicaner, og havde den Tid ZvooZnby-

gere, samk at den pleiede at vare en Nesidenz for de ^eLlke Kongers Statholdere. Von 

Ici. id. ****) 
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etter 8anta (^ru?, som tilherte portuZilerne, ved 50 tusinde Mandintagen 

af8c^eri^ernL) hvorved de foregede faa anseelig deres Magt, at ingen tocde 

giere dem mere Modstand, men nu begyntede at blive ueens inbyrdes, og 

me6, den yngste, gav sig ligesaavel Navn af Konge som Det kom 

da endelig imellem dem til aabenbar Krig, i hvilken blev tagen til Fan

ge ^.0. 1 540, blev dog 2 Aar derefter sat igien paa fri Fod ved Hielp af sin 

Gemahlinde Mgria, som var hans Broders Dotter. Siden fortrod ham de 

Fordeele, som han havde v«ret nsdet til at inremme sin yngre Broder, hvorfore 

han ogsaa bred Freden med ham 1545; men han var igien ulykkelig , og 

tabte en Hoved-Trefning, ester hvilken gik ind i og be

mægtigede sig sin Broders Slot, Skat og Fruentimer, som han dog ei lagde 

Haand paa. Imidlertid fsgte !-Iame6 Hielp hos Kongen af I?e8, som endnu 

havde nogle Krcefter tilbage; denne lovede ham ogsaa alHielp; men^Iokame6, 

som ikke gierne saae denne Forening, giorde paa ny VenMb med sin Broder og 

gav ham Riget stiler, gik derefter los paa Kongen af k'es, og tog ham fan

gen. dellerne ndraabte imidlertid XLier, Lluatas Sen, til Konge; men 

han gav Faderen alting godvillig tilbage, da Mokamed .^0. 1549 satte ham 

paa fri Fod, imod at afstaae samt overlevere saa ofte som Mo-

maatte forlange det ; men da ommelte Aaret derefter affor

drede same, blev det af afsiaaet, hvorfor gik for 

som han ester 2 Aars Beleiring imog ̂ .0. 1550, og drev Kong Nuacss med 

sin hele Familie i Landflygtighed til Dra, untagen en afhansDottre, med hvil

ken han giftede sig, deels for at forvilde Domme om hans Opforsel, og 

deels for at have Ret til Riget paa den Kant. 

§. 16. 

var faaledes midt i det 16 Seculo bleven Herre over og med alt 

D z underligende, 

Louler iMoirs Lkerifi. 
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underligende, hvorpaa han forviiste sin Broder ?Iame6 til Lakgra, og tog 

jelv i Besiddelse. Siden intog han "I^elenMn ved sine Senner, og 

lod Nuams med hans Son opfege og myrde, ligesom han forhen havde ladet sin 

egen Son errakaman omkome med Forgift, ^o. 1553091554 tabte han 

tvende Slag mod 8ua?6n, Kongen i Vele^, som havde faaet turkisk Hielp; 

ester hvilke Tab han maatte flygte til Marokos og overlade Lua^on Regimen

tet over I^es tillige med sine der havende Skatte. Men han kom snart srem 

igien med 24 tusinde Mand, og slog den fiendtlige Armee paa Flugten, efter at 

Lua?.6n selv var bleven i Slaget, hvis Senner flygtede til 8a1a, hvor de gik 

om Bord paa et Christen Kiobmands-Skib, som blev taget af en engelff Kaper. 

Derpaa satte sin Sen til (Zouverneur i og selv 

gik hen at afstraffe nogle Rebellere i 8us. ^lalcen, Kongen i fryg

tede imidlertid for Zckeri^ns! tiltagende Magt, og vilde skille sig af med ham 

paa en listig Maade, underkisbte derfore en Person, som ogsaa hedde I^aicen, 

til at drcebe ham. Denne ^Zlcen med 2 o andre Skielmer gik da til 

ined foregivende, at de vare flygtede fra Kongen af^Ii^er, og bade nu her 

om Protection; tilsagde dem same og tog dem med sig til 8u8, hvor 

sandt Leilighed at drcebe ham paa mordiff Viis /V0. 1556. Men 

han blev igien af en jediff Renegat, som han selv havde ophoiet til Kack i 

, dreebt med al hans Anhang, hvorved 

^ Sen og Successor, fik 

baade igien, og en rvlig Besiddelse as begge Maun'tamerne, den 

storste Deel afl^umiciien og 14 andre Provinzer ^), hvilket ogsaa blev befor

dret ved den grumme Execution, som foretog uden 

Ordre, nemlig: strax at lade drcebe alle ?Iame68 Senner og Senne-Senner. 

Hau lod meget forbedre med smukke Bygninger, og iscer med et (^0!-

leZium, som havde meer end 400 Kamre, hvor man lcerte Koranen. I 

evrigt var han vellystig og grum, og dede ^.0« 1 574, efterladende treSenner, 

ZVIodame6, 8el^ec!i og Msar) af hvilke 

^ Loulet tljttoue <^es Sliens«. 
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^Lv ^ o.»^ succederede, og 

hans Bredre flygtede til Linien, hvor den celdste blev en L^rii^en, men den 

yngste kom 14 Aar derester tilbage og dode i Lardariet ̂ ). Da 

nogen Tid havde regieret, kom hans Farbroder 

^Lv Li.ivlk'.l.xk fra "I'ur^iet) hvorhen han 

tilforn var flygtet, og bragte nu derfra 4000 Soldater, med hvilke 

han intog hele Rige; denne sogte da Hielp hos 8edaKian, Kon

gen i , som i egen Person kom til Ivlarojv()8 med z o tnsinde Mand, 

men de bleve nesten alle ihielflagne i en blodig Trefning ved tillige med 

z Konger, nemlig: LebaltiZN, og^b6 eimelek, hvilkensidste 

Havde ikknns 2 Aar regieret, efterladende Riget til 

5L55LKI? ^ /^(l tredie Bro

der, som bredede sin Magt saa langt ud mod (Guinea, som en Cameel kunde 

reise i 6 Maaneder ^). ^.0. 1602 sendte han et Gesandtffab til Dronning 

i UnAellaricZ. Han roses af en prcrgtig Hofstat, Levemaade 05 

Smag endog i Bygninger, som han lod opsore af det prægtigste italienske Mar

mor, som var at saae. Endelig dode han ^.0. i6oz og efterlod 5 

Senner, hvoraf den celdste var kaldet Mulei 8ckeck 

den anden Lu ̂ er8, den tredie AcZan > den fierde Kalar, og 

den femte ; til den ferste havde han givet Gouvernementet af ^ 

til den anden 8«.I8, og til den tredie ; de tvende yngste, som endnu vare 

unge, bleve i hans Huus; men da 8ckeck forte sig flet op, blev han as sitr 

Fader afsat og fcengflet i Meknes, og Gouvernementet givet til Mu!ei 

som ved sin Faders Ded vel strax lod sig i I^es udraabe til Konge, men 

LV 

*) ^ur^or til 6e° Liieiifz siger: at han lod den celdste af hanSBrsdre Hovedet afflaae 

og satte den yngste iFsngsel; menjegfolger her Jok. l.eo som levede deri Landet om
trent paa samme Tid. 

»*) Jok. I.eo Osscr. ̂ 5ic-x. 
Koiim siger , 606. 6es >^5r. 

****) Titel som Lemeenlig gaves til den aldste Prinz^ 
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LU ^ bem«gtigede sig sin Faders Skat i ̂Iar6!v05, 

Hg lod sig der og i 8u8 udraabe til Successor, begyndte ogsaa paa det 

same, men var for svag, flygtede dersore og dede af Pesten; Ai6an derimod 

havde paa sin Side den gamle Konges Armee, som endnu laae ved^es; men da 

same knurrede, forlangende 16 Maaneders Sold, og en hastig Tilbage-Reise 

til sendte dem ?Iame6 Monlor sor at stille dem til

freds ; men han var en Forrceder, som overtalte dem til at broekke op; og da de 

gik forbi , toge de den fangne UluI1ei8LkeLk med til^lar6k08) hvor 

de overleverede ham til Lu k^er8, som lod ham neie forvare. Det kom da til 

aabenbare Krig imellem og Luders, hvilken sidste fatte Broderen I^lu-

paa fri Fod med Vilkor, at han Mlde tiene ham i Slaget imod 

Aidsn, og om han vandt, stkulde han have Gouvernementet afises og andre 

Stceder, dog Lu ters's Ret, som Konge, ufornarmet; men hemelig havde 

Raicl Ordre, at stille 8e^ecl^ saaledes i Slaget, at hele Armee 

kunde faae at viide, at 8ckeck, som den elffede, var paa Lu Sid^e, og 

om da Slaget blev vundet ved ZVlulei 8ckeck, saa ffulde^jucZar bemcegtige sig -

ham og sende ham bunden til ZVlarokos igien; men 8c^ec^ sik Tidende herom, 

vandt Slaget og kom lykelig til ̂ 8; hvor han blev vel modtagen og udraabt til 

Konge, imens Aidan endnu var i Feldten. Denne blev da forladt af alle, og 

maatte flygte til l^elsmlan og derfra til paillet) hvor han samlede 12 tusinde 

Ryttere, med hvilke han gik til 8u8, hvor han ved 

UmkarlvS VenMb og Mellemhandling sik en Fred sluttet med sin Broder Lu 

, efter hvilken ham blev overladt Riget 8u8. Nogen Tid derefter blev han 

kaldt til Hielp mod sin Broder 8ekeck) kom ogsaa hen imod; men 

han tvivlede om Lu Redelighed, sendte ham derfore et Brev, som fra en 

stor Mand blandt Lrekerns, udi hvilket den opdigtede Perfon lover, at sende 

ham Hoved, om han vilde betale ham vel derfor; hvilket Lu ̂ er8 be

svarede med al Taknemelighed og store Lofter om Belenning. Da nu ^.i6an 

fik dette Brev, og faae sin Broders Falffhed , rykkede han op til^Mec, 

hvor han samlede Penge og Folk nok. Imidlertid var dog endnu Lu5er8 den 

regierende og mcrgtigste blant sine Brodre. 
Paa 
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Paa denne Tid sendte Keiser K.uZo!^ku8 2 til Lu k?er8 et Gesandtffab, 

nemlig ^nckoui 8^sr!e/^ som den ftrste Gang reed overMuluar eller den of

fentlige Audience-Plads, hvor ellers ingen rider uden Kongen, men da han kom 

anden Gang, var der trokken en Kiede over Passagen for at nsde ham til at staae 

fra Hesten, hvorforhan vendte om, og reed hiem igien; Lu kers lod ham da give 

gode Ord og afstraffede Portneren, som maatte paatage sig Skylden, hvorefter 

han siden altid reed samme Vei» 

Nu sendte 8ckeLk sin Son imod Luk"er8 og hans Son^b6 
elmelek, og da havde vundet en Hoved-Trefning, intog hanMa-
r6k()8 og jog Lu I^ers til Biergene; men da han mod sit givne Ord lod Hove
derne Mare af de mcrgtigste faa bleve Underfaatterne misfornoiede med 

ham; af hvilken Leilighed betiente sig, overfaldt ^V!I^8 Leir, in
tog Mar6k08 og jog til I?e8; men denne modte ham fnart igien i 
Feldten, da tog imod ham med en stor Armee, i hvilken vare 200 
AnAell^e, meest frivillige, under Commando af en (ZiKarcZ, som vel 
hialp ham meget, men bleve dog nedsablede paa faa noer; han havde ogfaa 60 

Feldstykker og Krud nok; men blev dog flagen ^0.1607, og maatte flygte til 
8u8, efter i Forveien at have ladet sin Skat fore fra som nu paa 
ny blev erobret af ^.1)6 der efter et Aar maatte rsmme den igien for sin 
Fetter Ululei Lu56n; Denne lod sig udraabe for Konge, da han mar
kede Brodrenes Svaghed; men han havde ikke givet agt paa sin egen, thi han 
maatte strax igien giore Plads for 

som kom tilbage fra 8u8 ^0. 1608 og intog Mar6-

z<08 paa ny; og da kulon siden satte et Forseg paa at tage den igien, blev han 

slagen og forgiven; Lu ̂ 8 flygtede til 8ala, og 8ckeck laae paa Spring at 

Zaae fra Tlaraisck til Luropa, faa snart som hans Son Gou-

verneur i I^e8> ikke kunde holdeStand mod som esterhaanden blev Me

ster over alle de Lande. Under denne Konge ankom til 

Z<c>8 en stor Deel af de fra 8panien fordrevne Maraner, eller hemmelige 

tiame^aner under Navn. Der vare 9 o tusinde, som z 

/Vo. i6ic> lod drive af8^)2men/ dog gik de ikke alle til Hlar6k08, men de 

E fordeelte 
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fsrdeelte flg paa Kysterne af ^larokos, l'elemsan, , ̂ uniZ , 

l'i'Mis og lcengere hen i Levanten ^). De satte sig i Særdeleshed ned i 
8ala, I^es og l^etaun, hvor deres Afkom faaledes haver formeret sig, at der 

nu fast ingen anden boer i Stcederne. 

1622 var et kvIlaiM Gesandtflab hos Mulei Ti6an, med hvil
ket var den loerde (Zoliius, som, da Kongen opholdt Expeditionen, flrev ham 
til paa aradillc i europ^il^ Stiil, hvilket satte denne Forste i en stor Forun
dring , og befordrede Gesandtffabets lykkelig Fuldferelfe ^). dede ̂ .0. 
z 6 Zo og giorde Plads for sin Son 

<kLv LiMLi.xx ^ en grum Tyran, som af en 
franff Renegat blev drcebt i sit Telt, da han sad og solede sig i Drik ^0.1634, 
hvorved 

^ ?.i6an8 tredie Sen, fik Riget, som han 
roesvcerdig sorestaaedetil ^.0.1646, da han til alles Bedrsvelse dode, og blev 
esterfulgt af sin Broder 

screen som var saa hengiven til Fruen
timmer, at han derover forfsmte Regieringen, hvilket gav Graderne Anled
ning til Opror, hvorudi de intoge ^larokos og drcebte Kongen, udvoelgende i 
hans Sted en Araber Xrom eldaik; men han blev om kort Tid succederet af 

scWkl? 

Maurernes eller 8sralenernes Skiebne i 8xamen var kortelig denne: da de l«nge havde v«ret 

Sejrvindere over de imellem sig uenige ekrittne, bleve de selv indbyrdes splidagtige, hvor
af de LKMne Konger da benyttede sig, isoer ?er6insn6us cscko!ieu5 af^s^auien, som 

ved LEgtessab med Ilsdells, Princessen afLsttilla blev Mester overnesten alle de ekMe!iFQ 
Stater i8xsnien, og saa mcegtig, at han ikke alene fordrev alle Maurerne til Lrena^a, 

men og ^0. 1481 bestorniede denne deres Hovedstad, og tvang deres sidste Konge 
(som nogle have fordreiet til Load6i1es) til at overgive sig, da Maurernes Rige 

endtes i hvor det havde floreret i 7OO Aar; og da de overvundne havde fri Valg, 
enten at blive der og antage den ckMeliZs Tro, eller og at forlade Landet, saa gik en Deel 

straxgodvillig bort; en Deel blev^.o. 1492 i Folge Znqvisitionenmed Magt fordreven af 
8xan!en, intil endeligZ lod uddrive Resten, som i 8xanien bleve kaldte klsrs--

nos > der ffal betyde Freds-Fprstyrrere; men i^arokos hedde de ^n6aluL. 

-). x»K'. 558, 
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Kongen i l'ZiilLt) som Dl Have have 84Ssnnee 
og 12 4 Deltre ^). Han kom i en stor Krig med en 8i6 Omar af!!ek, mod 
hvilken han tabte en Trcefning og blev fangen. Da Tiden blev ham lang i hans 
Fcmgsel, bad han Seirherren om nogle Fruentimmer til sin Forlystelse; men 
Omar sendte ham den hcesligste Negerinde, som var at faae, med hvilken han 
avlede tvende ZVluIater , nemlig kaiLklci og Ismai'I, som siden begge kom paa 
Tronen; dette er da Aarsagen til den brune Farve, som den Kongelige Familie 
endnu haver, men som immer aftager. Lckerii'sorligede sig omsider med Omar, 
og regierede siden i nogen Tid, udvælgende blant alle sine Senner tilEsterfelger 

LLN en Prinz af et ypperlig 
Naturel, som med Fromhed regierede sine Undersaatter; Ualckid derimod var 
stolt, listig, forvoven og cergierrig uden Ende, og fik i Sinde at stede sin Bro
der fra Tronen; men i det fsrste Slag blev han fangen, og hans Tilhcengere 
Myrdede; ved List flap han dog ud igiennem Vagten, samlede nogle Folk, 05 
bed hans Broder igien Spidsen; men han blev fangen paa ny, og sat i et Taarn 
i Hvor ham ingen var tilladt at see uden den Neger, som gav ham 
Spise; paa denne forblindede han Hinene med Lofter, og flap anden Gang ud, 
ledsaget afNegeren; menKasclM troede ham endnu ikke, og forglemmende ald 
Menneskelighed og Erkiendtlighed hug hans Hoved af med sin Sabel, da han 
bukkede sig for at spande hans Sporer. Derpaa flygtede han til nogle Araber, 
wed hvis 8ekeck^1i8o1iman han kom i saa stor Venffab, dog under et frem
met Navn, at han satte ham over alle Ting; men glemte paa ny sin 
Erkiendtlighed, ophidsede Undersaatterne mod denne hans Velgierer, angreb ham 
offentlig og ham myrde, bemcegtigede sig derpaa al hans Skat, og blev as 
de omliggende ^.raV>Tp erkiendt for Herre; gik derefter med en stor Armee mod 
ZVlokame6, som vel satte sig imod ham, men blev asflagen, og af Fortvivlelse 
om Redning, samt af Frygt for at falde levende i hans Hcender, tog Livet af siz 
selv. 

E 2 

Hlouetts, anfertaf R>Mn5IiK»6es 
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fik da frie Hcender, tog og omlig« 

gende Provinzer, derefter Staderne I^es, Mar6^08, ^Vtekne8, 8a1a og 

hele Landet endog I^aka og 8u8 ^). Med 8a!^ havde det denneBeffaffenhed: 

De fra 8panien fordrevne Maurer fik ester nogen Tid i Sinde at askasie den 

ZVlarokanlke Konges Herredom; thi med de Hanlke Penge havde de kiebt sig 

smaa udrusiede Farteier, med hvilke de forsi gik les paa Manierne, saasom 

for at havne sig, bleve siden Kapere ogSee-Rsvere, der angrebe alle de 

ne, som de kunde see sig voxne; og da de saaledes vare blevne riige og moegtige, 

intoge de baade Castellet og tillige hele Staden kakat; holdte sig siden saa bra

ve, at Kongen med Magt intet kunde udrette mod dem, men blev omsider enig 

med dem, at han vel skulde ansees sor deres øvrighed, og at de skulde give ham 

aarlig nogle Slaveri Stedet sor Skat, men at Byen og Slottet skulde blive i 

deres Magt ^). Nogen Tid ester tog Kongen igien Castellet, hvorover han 

laae i en bestandig Krig med disse lpanlke ^laurer, som bleve kaldte 

luii, i hvilken de holdte med de Kongelige og del^rant^e samtl^ol-

med Uepuklicanerne, som beholdte Overhaand intil under 

R.ascki6) hvis store Magt og Fremgang sorffrekkede deres Statholdere 

T1ka6er og 8ckeek^im8 saaledes, at de overgave sig godvillig til ham^.0. 

1666. Til en Erkiendtlighed har Familie siden varet i Uik'me hoS 

Kongerne og gemeenlig havt Gouvernementet i 8a1a Han var en modig 

og grum Tyran, som selv drcebte alle dem som forekom ham strafværdige. En

gang lod han henved 200 desser binde til Orange-Trceerne ved hans Slot, og 

hug Hovedet af somme og Arme og Bene af andre. Da han engang havde 

drcebt nogle, som efter hans Mening havde Mult deres Penae sor ham, lod 

han deres Koner kalde, og fatte Brysterne imellem Laaaet as en Cofert, stod saa 

selv derpaa, indtil de bekiendte, hvor de vare; og ester at Pengene vare leverede, 

vilde han endnu have ladet disse arme Avinder kaste i en Flod, om han ikke var 
bleven 

*) Kollin. **) OaxxerxsF. 198. 
***) I min Tid var endnu enLalckalnmL (Zouvernerir i 8s1a, men han var saa ulykkelig , at 

vcere riig, og derfore under Forevending af nogen Forseelse ssrst maatte give fra sig hvad 

han havde, og siden blev stenet ihiel; dog kom hans i hans Sted. 
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tleven overtalt derfra. Naar Han ved en Execution markede Medlidenhed hos 

nogen, saa maatte samme Person ogsaa miste Livet, under Paaffud, at han 

ogsaa maatte vcere ffyldig i Forseelsen. Han saae engang paa et afsides Sted en 

Mands-Person og et Fruentimmer, som han miStcenkte for at have havt Omgang 

med hverandre, besoel derfor sine at binde dem sammen, fylde Qvin-

den overalt med Krudt og antcende samme, hvorpaa han lod dem ihielercrde under 

sine Hestes Fodder ^). Endelig dode denne Bode! .^0.1672, da han engang 

var drukken og vilde ride igiennem sit OrsnALrie, hvor han mod et Tra knuste sit 

Hoved ̂ ). stierne i sortcelle det med den Omstændighed, at 

ickicZ fik engang af deres SLkeck, for at stille ham tilfreds i en uretfcrrdig Sag 

mod deres Nation, en anselig Forcering, hvoriblant var en pnegtig sadlet Hest, 

paa hvilken Kongen reed i Orangeriet, og som var Aarsag til hans Dod. Jblant 

Senner opkom stor Strid om Arve-Folgen, men de bleve alle over

vundne af hans Broder 

18^11. som, da haniI?L8blev 
udraabt for Konge, endnu havde en Modstander i , en af 

Senner, der havde svinget sig paa Tronen i ̂Iar6Iv08, dog med ham var han 

strax snrdig; men han sik mere at bestille med sine egne Sonner, blant hvilke en 

af de aldste ved Navn Nokame6 var ham kierest; hans Moder var sod af christ-

ne Forceldrei (ZeorZien, og blev af Kongen meget elsket tillige med hendes 

Son, paa hvis Opdragelse (modScrdvane) intet blev sparet; dette blev med 

Fortrydelse anseet af Dronning /uicka, Moder til den afl8mai?8 Son

ner , som efter hans Regierings Tiltrcedelse var forst fod; hun fogte derfor at 

styrte dem begge, og ved en falff Beffyldning sikkmail til at lade Moderen 

qvttle, fogte saa siden at faae Sonnen fra Hoffet, og sik ham til at vcere Gou-

verneur over I8mail8 Koner og Born i hvor hans celdre Broder Ni-

mun var eller Gouverneur over Landet; denne var 

E z fod 

*) Rollin 6es ^X5r. 

Wtoue cZes Lrgrs Zardai^ues; og andre. 
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fod af en sort Slavinde, og derfore sogteNokamecZ altid at Have Fortrinet fot 

ham, hvilket ved en Fest engang gik saa vidt, at kalkerne og deLcerde maatte 

dsrover give deres Betcenkning, som var denne: At Mokamed tilkom Fortri

net paa TErens Vegne, fordi han var fod as en fri O-vinde; og derimod Nimun 

tilkom Fortrinet paa Rettens Vegne, fordi han var celdst ^). Men da dette af

gjorde intet, kom det forst til Skieldsord imellem dem, siden gik de los paa hver

andre med Sabler, og oa de vare lige brave, saa fik ingen Overhaand, intil de 

omstaaende udfandt et Middel, at flitle Hestene ad, da Mmun begierede sin 

Bosse; men kom ham i Forveien, og skod Uimuns Hest i det ene 

Laar, hvorved han fik Tid til at tage en anden Bosse, med hvilken han tras sam

me Hest i det andet Laar, saa at Mmun maatte vare til Fods; herpaa gav 

sin Hest af Sporen og siygtede til sit Slot i og derfra til 

et Aauia eller Fristed. Da nu Ismail fik Tidende herom, lod han dem begge 

ved List fange, og bringe bundne til sig i hvor han satte dem hart i 

Rette; men da de saae, at de flap saa let, gik de los paa hverandre igien i Fa

derens Ncervcerelse med mange Skieldsord, intil han forst lod dem give to Sabler, 

som bleve dem igien affordrede, og derncest tvende Stokke, med hvilke de faa 

lcenge gave hverandre blodige Pander, intil Faderen befoel dem, at holde inde; 

men kom i faadan Passion over at have faaet Slag af en Sort, at 

han ikke kunde styre sig, forend han sik Mmun til Jorden, og traadte paa hans 

Bug, hvorover Taalmodigheden forgik Ismai!, som med en Lance vilde have 

drcebt ham; men lod det dog blive ved at give ham et lidet Slag og mange SkieldS-

Ord, hvoriblant disse: der er endnu LknKsn Blod i dine Aarer, gaae derfore 

hen at cede Sviin med de LkrilVne; men da han med det Onde ikke kunde styre 

ham, gav han ham gode Ord, og tilbod ham Gouvernementet afpillet, som 

han undslog sig for, og modtog det afkes, hvor han var elstet. Ester no

gen Tid blev han igien af 8ekeri5erne forlangt till^atilec; men da han gav 

for, at han var syg, sendte Kongen ham den H3nHcL^irur^U8 sra Couvetl-

tet, som sorgieves sogte at saae ham i Tale; han begierede da i det mindste at 
see 

MI > >> I 

t"-

v) Lusnot IMoirs ciu R,eZne 6e Uloulei Ismsel. 
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ste hans Vand, men da man gav ham Urinen af en Cameel, blev han saa forbi

tret, at han gik strax igien til Kongen og fortalte ham reent ud, at IVloliamed 

ikke var syg; han lod ham derfore hente til sig til Meknes og tilbed ham adskil

lige (Zttuveinemens, men han vilde ingen have uden som Fade

ren ikke vilde give ham; han gik derfore med sin Broder Sherif, som skulde 

gouvernere i NonciZara, hvor han blev i fem Aar, da hans Fader gav ham 

Gouvernementet af 8us i LenlakariNZ Sted, som blevqvalt; derhen 

reifte han med z o tusinde Ducater og 7 2 8 O o o Mand. Dette sortrod den 

ommeldte Dronning; hun lod ham derfore tilffrive et Brev i Kongens Navn og 

under hans Seigl ( paa en Tid, da han var gaaet hen at beleireOi-gn), at han 

ufortovet sikulde lade drcrbe en vis gammel gl-ZkziI< ved 

som hun foregav, at vare falden i Unaade, hvilket , som respectere-

t>e sin Faders Seigl, strar lod suldssre. I8mai! blev herover meget forbitret, og 

lod kalde til hvor han havde tiltcmkt ham megen Straf; 

men da Sonnen fremviste det Kongelige Brev, blev han sendt tilbage til8u8, og 

Dronningen reddede sig listigen ud af denne Ulykke. Herved aabnedes nu Line

ne paa i Henseende til Dronningen og hendes Son TicZan, som 

nodvendig engang vilde ffille ham ved sin Faders Gunst; hvorfore han paa Veien 

5il 8u8 borttog fra Xai6 Xa6er en stor Deel Guld, som han ffulde bringe Is-

mail fra (Zuinea, og efter sin Ankomst til tilssrev baade Kongen, 

Dronningen og TlcZan, hvorved han gav dem sin Mening tydelig tilkiende; men 

Ismail kunde intet foretage sig herimod formedelst en Expedition, som han ̂ 0. 

17 c> o havde for mod ^lAererne. Disse vare normere ved Grcendse-Stceder-

ue, hvor de hvilede sig, og oppebiede Uaro^ernS) som ved deres Ankomst 

sirax bleve angrebne og aldeles flagne, da de endnu vare tratte asMarchen, hvor

fore l8mai! maatte gaae ffamsuld tilbage, og opsette dette Tog til en andenGang. 

Imidlertid samlede MokamecZ en stor Armee, med hvilken han gik for Mara-

K08, hvorfra han fik Gouverneuren KM^lelek udlokket, og fangede baade 

ham og KM LuckLira A en nar beflcegtet af Dronningen, hvilke han lod brin

ge 
>. A . , , > , .^5. 

Zv(^^tsux c!'^em. Lusnot. 



Regiering. 

ge til l'arelZaM, imens hans selv gik ind i ̂larokos, og bemægtigede siMe-

leks Skat, som han havde ladet nedgrave; men da Kongen sendte ^idan mod 

ham med Kronens Armee, saa retirerede han sig til ̂ arecUm, hvor han segte 

at vinde Melek og Lucdaira, hvilke ogsaa stillede sig årlige an, men under

rettede hemmeligen Dronningen om alt hvad som foretoges, ligesom 

Venner i ̂VIe^ne8 giorde det samme om Kongens Hos, intil de engang tilsendte 

^Iok3lne6 Luc^5l-a8 eget til Dronningen streven Brev, som de havde ladet 

opsnappe; han lod da samle et Raad, hvorudi han tilkiendegav, at der vare no

gle Spioner, som underrettede Hosset i ̂leknes om alt hvad han tog sig for i 

, begierede derfore at vide, hvad den skyldige for siigt havde forbrudt i 

LuclM'a, som med var ncervcerende, tog strax Ordet, og sagde: saa-

dan en har sortient Doden. Vel, svarede Mvdamech som viste ham Brevet, 

du har da demt dig selv; befoel saa lVlelek at afstiere hans Hoved, i Tanke der

ved at binde ham til sig, da han meente, at han aldrig torde komme til Hove 

efter at have giort fligt ved Dronningens Slcegt; og da han nogen Tid derefter 

gik til M2r6kQ8 mod X162N, satte han klelek til at commandere Fortroperne 

af sin Armee; men denne gik med samme over til Fienden, hvorover 

blev ned til med Skamme at vige tilbage og tabte meget Folk ^0. 1705. 18-

bed da Aidan at sende ham de sornemeste Fanger iscer men han 

vilde ikke sende denne sidste, forend ham var lovet Pardon. Ved hansAnkomst 

til samlede sig over 200 af eller Dronningens Familie, fsm 

begierede Hc?vn over den, der havde drcebt kuckaira, eller og at de alle maatte 

gaae ti! ̂ 8, for ikke at fee M1ek8 Ansigt; men Kongen bed dem blive, de 

stulde fyldestgisreS, lod derfore kalde 8 Saugflierere, og befoel dem at gien-

nemfauge paa langs denne saa kaldte Forr«der; Melek havde alt lcenKe streget 

om, at vilde aabenbare Kongen de rette Forridere ester Breve, som han havde 

hos sig, nemlig fra IVlokameck Correspondenter ved Hoffet :^lekne8; men 

da han mcerkede, at det kom ikke for Kongens Hrer, og at al Skng var forgleves, 

saa gik han frimodig til sin Dsd med et Felge af meer end 4OOO Personer meeft 

af hans Familie og Venner, som strege afstyelig. Man bandt ham paa e» 

Planke, som blev lagt paa en Sauge-Blok, og satte Saugen til Hovedet mm 
^ LucnatraL 
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LuckafraZ Familie lod dem begynde imellem Benepe, at han ikke for hastig 

skulde dee; da de nu vare komne til Navlen, toge de Sangen ud; be-

gierede da en Taar Vand, hvilket blev ham negtet; men de satte Sangen til 

Hovedet, og da de med samme vare komne til Navlen, saldte begge Stykker fra 

hverandre. Denne uherlige og umenneskelige Execution, som fleede under de scr-

leste Skrig og Klager og en almindelig Forffrekkelse, giorde endnu ikke Ende paa 

Tyrannens Grumhed; men de evrige Fanger bleve enten satte paa Spid eller 

drcebte paa grusomme Maader, saa at saa flap med at asffieres Hovedet. 

Efter det uheldige Slag ved Mgrokos gik Nulei som snarest 

til hvorhen forfulgte ham, og da han beleirede samme, var 

han saa ulykkelig, at miste 4000 Mand dede, henimod i vOo fangne, og sin 

eneste Canon. Men kort derester ^0. 1706 blevMoksme6 fangenafnogle af 

^162^8 Folk, som havde bestukket Prinzens egen Vagt; thi da han vilde ride ind 

igiennem Stads-Porten, blev den lukket for ham, og endDent han med Sablen 

i Haanden fegtede som en Helt, og som den, hvis Blod de ikke torde udgyde, saa 

fangede de ham dog ved at hugge Nerverne over paa hans Hestes Bene^). Mo-

blev da fort til i Mgrokvs og derfra til hans Fader, som var i 

og gik ham i Mede ved Leck med 2000 Ryttere og i voo 

Fodfolk, 40 (kristne Slaver, enstorKiedel, 200 Pund Tiere, Talg og 

Olie, og endelig 6 Slagtere alle med Kniven i Haanden; hvilket grusomt Optog 

foraarsagede en ffrekkelig Bevo-gelse i Byen og Slottet, hvorfra man iMcengde 

kom og bad om Naade for men Kongen svarede: han vilde allencste 

kaste en Skeefuld varm Olie paa ham for at straffe ham for nogle grove Ord, som 

han havde talt mod ham. Tvende Dage blev han der, uden at vilde see sin 

Sen, som han imidlertid lod vise yderste Foragt ved sine Hof-Folk, intil at lade 

ham spytte paa Ncesen. Endelig blev da fremkaldet; han kyssede 

Jorden 2 Gange og bad om Naade; men Kongen, uden at fvare, satte ham 

Lancen 

*) Dette har jeg ogsaa sect gisre ved en mandholden Tyr i kteknes, som af en K4aui- med stor 

blev givet tvende KnivS-Hug over de bageste Kncr-Haser, hvorved han fslgelig 
sank ned paa Stedet. 
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Lancen for Brystet; MohametZ bad da endnu 2 Gange om Naade for Guds 

og hans Apostels Skyld; men Tyrannen gav Tegn at sette ham paa en Karre, 

hvor en holdte ham ved Armen og en anden fatte hans Haand paa Kanten af den 

store Kiedel; Kongen kaldte da paa en af Slagterne, som kom, men standfede 

i det samme, og giorde et Skridt tilbage, sigende: at han aldrig vilde hugge 

Haanden as sin Herres Sen, og at man hellere maatte afhugge hans eget Hoved; 

hvilket l8mM selv satte i Verk paa Lieblikket, og derpaa kaldte en anden Slag

ter, som mindre ndelmodig og mere sorffrekket end den serste hug den heire 

Haand af Nulei da Kongen imidlertid sagde til Sen-

ner: kommer og seer Haand og Fod at hugges af den Hanrei, som har drabt eders 

Fader, og seer neie til. Mokamecl udstod den serste Txecucion med Taal-

modighed, men da man huggede hans Fod af, gav han et stort Skrig fra sig; 

hvorpaa den umenneflelige Fader sagde til denne ulyksalige Sen: nuvel, I(a-

(Hanrei) tiender du mig nu for Fader? thi ser kiendte du mig ikke; og 

sirax tog han en Bysse og ihielffed Slagteren, som havde giort Txecmionen; 

da halv ded saae dette, kunde han ikke bare sig for at sige: fee hvil

ken mcegtig Mand! han drceber den, fom adlyder, og den, som ikke adlyder, 

alt hvad han gisr er forfængeligt, Gud er retfærdig, Gud er stor. Kongen 

lod strax den afstumpede Arm og Been fcette i den kogende Tiere for at stille Blo

det, og befoel at bringe ham levende til hvorhen han og selv begav 

sig, og da han kom midt for Huset, hvor ffulde vcere, stod han fra 

Hesten, og blev der meer end en Time, kyssende Jorden hvert Aieblik med 

Taarcue i Hinene; hvorpaa han gik ind i Serailet, og da sammesteds ingen Op

hor var med Skrigen ogHylen, saa anbefoel han dem Taushed under Livs Straf; 

men da fire af dem ikke kunde holde sig efter den givne Ordre, lod ham dem qvale 

for sine-Hine; Doller alene havde Lov at beklage sig saa meget som 

kun vilde, og hans Sen styrtede sig ned fra sit Huus, da han herte hvorledes 

det var gaaet Faderen, som uagtet al Flid af L^ger dog dede eft^r 12 

Dage as Koldfyr eller maaffee as hemmelig tilbragt Forgift "). 
Vel 

Lmno! IHIrou'L 6u 8.0ANT cis Ivloulei IsmaU. 
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Vel havde nuNuIei sin Rival af Veien, men han frygtede dog> 

at Touren ogsaa engang vilde komme til ham, og derfore segte, at blive saa mceg-

tig som mueligt; han intog da^are6ant, og svede der mange Grumhede?; han 

fandt sin Broders nedgravede Skat ved Hielp af en engelsk Slave, mcn han gav 

ham dog ikke hans derfor belovede Frihed; og da en fransk Slave og L^irur^us 

blev mistcenkt for at have giort Bytte ved Byens Plyndring, maatte han ferst 

tldstaae mangfoldige Pinseler, og siden blev hans Ncese, Mund, Skwg og 

Aren fyldte med Krnd, som blev stukken iBrand, hvorved han ynkelig blcvdrsbt. 

Imidlertid tiltog A62N daglig saa stcerk i Penge og Tropper, at hans Fader ikke 

mere med gode kunde faae ham tilbage til sig; han opfandt da ^0. 1707 den 

List at influtte sig paa Slottet i 52 Dage uden at sees af nogen undtagen Dron

ningen, egen Moder; men lod udsprede, at han var heftig syg, og 

Dronningen Mev selv til hendes Sen , at han endelig maatte ncsrme sig 

til i Fald hans Fader Mlde dee, da hun vilde anvise ham hans Skat, 

samt at han nn loengtes meget efter ham; men svarede: at han ikke kunde 

forlade sig paa sin Faders Ord siden Mulei og Melets Dod, hvil

ke han dog havde lovet ham at pardonere, men at han helst vilde vc?rc i Spidsen 

af sin Armee. Endelig fpredede Dronningen ud, at Kongen var paa sit Pderste, 

og lod en Ligkiste bestille, samt giorde en Hob andre Tilberedelser, saa at man 

troede, at han alt var ded; hans ncervarende Sen Ivlulei Os-

kedi begyndte da at lade sigproclamere, og Peblen kom i saadan Bcvcrgelse, at 

den lige ind paa Slottet forfulgte Dronningen, der offentlig havde ladet sig fte 

med Lance og Sabel, ligesom hun vilde have antaget sig Regieringen; men da 

Alarmen blev for stor, kom Ismail uformodentlig frem friff og sund, hvorved 

alting blev blik stille, og alle opfyldte med Forundring og Skrcrk. Kongen, 

som faae, at dette hans Anslag gik Feil, foranstaltede da hemmeligen hos nogle 

af A162N3 Koner, som vare misforneiede med hans Liderlighed, og frygtede 

for Virkningen af hans Grumhed, at de qvalte ham i hans Seng, da han en

gang var drukken endnu i Aaret 17 O 7. Saaledes dede denne tyranniffe 

som glcedede sig ved Blods Udgydelse lige fra Ungdommen af; thi i hans siette 

Aar fik han Lyst at drcebe en Araber, som kom ham i Mede; man gav ham da 

F 2 en 
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en Sabel, med hvilken han huggede tilflyderen, saa at Blodet flod ned af 

ham, hvorpaa han lod sig falde og blev liggende som dod, inkil var gaaet 

bort ^). Han lod en sran^ Slave give 500 Slag af en Rem, og da han der-

paa havde drcebt ham med egen Haand, lod han ham hugge i Stykker, og ved 

de andre Slaver kaste i Rivieret. En anden sransP Slave blev anklaget for at 

have flaget hans Hund, denne drcebte han med en Dolk ^). En Grader oz 

hans Kone bragte engang tvende af deres Dottre til Forcering till8irM, men 

Aidan fik dem i Forveien ind til flg, sendte Foraldrene tilbage igien, og efter 

at have nydt det hos Dottrene, som hans Ukydffhed attraaede, drcebte han dem, 

og kastede dem i en Brend; men as Frygt for at de skulde stinke, lod han dem 

igien ved de christne Slaver optage, ffiere i Stykker og kaste i Rivieret. Han 

lod ogsaa den smukkeste af sine Koner i sin Ncervcerelse hugge i Stykker, og kaste 

for Hunde Dette Umenneske var desuden overmaade hengiven til Druk-

kenffab, i hvilket han levede og dode. Syv as^i6an8 O-vinder, som havde 

tilforn hiulpet ham at drikke og tilsidst drcebt ham, bleve sendte til ̂ Iekne8, og 

overgivne til Dronningen for at hevne sin Sons Dod ; denne Dame lod da Bry

sterne fficere af tre af dem, og tvang enhver til selv at opcede sine egne Bryster, 

hvorefter de bleve qvalte, endffiont de bestandig ffrege, at de intet havde giort 

uden efter Kongens Befaling. 

Ester Dod kom Nmelek, en anden af?8mail8 Bern, 

som var Gouverneur i Ora, og bemægtigede sig Mar6ko8 og 8u8, men hans 

Broder Zenlar , Gouverneur i ̂siilec disputerede ham Herredommet i 

mange Aar, intil han endelig ^0. 17 12 flog ham ganffe, og lod sig udraabe 

til Konge i jVlar6ko8, vilde altsaa efter sin Faders Indbydelse ikke komme til 

^lekne8; 

*) kusnot Niiiciire 6u R.LFNS 6e^l. Ismael. 
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IVleknes; hvorfore ogsaa Ismail udncevnte sin yngre Son Oel^el)! 

til Successor, og dode kort derefter ^0. 1727 i sit Alders 8 i Aar. Han var 

as middelmaadig Storrelse, havde et langagtigt og maven Ansigt, et kleftet Skieg, 

brun Farve, fyrige Line og en stoerk Stemme, varstcerk, modig og hurtig. En 

af hans fcedvanlige Fornsielfer var, at stige til Hest, trcekke sin Sabel og hugge 

Hovedet af den, som holdte Stigboilen alt i et Lieblik. Han var ligefaa vel 

pengegierrig som blodgierrig; thi da han, som meldt, sendte mod Mo-

forlangede Officererne nogle Penge at leve for, men han sagde: at de 

vare verre end hans Bester, som intet forlangede af ham, og dog levede, og 

tiente ham. Da han ^.0. 1707 sendte l)ia8, en Slave, 

som ^.mdalladeur til gav han ham 200 ?i3Kre8, med hvilke 

han bod ham at glsre saa god Figur, at han kunde have )Ere deraf. Engang 

lod han de fornemeste kalde og spurgte dem, naar deres ^etli38 Mlde 

komme i de bade da om 8 Dages Frist, for at give Svar, i hvilken Tid de sam

lede en anseelig Forcering, som de overleverede ham med Forsikring, at 

Mlde komme om zO Aar. Ismai! sagde da: jeg forstaaer nok I Hunde, om 

zo Aar tcenke I, at jeg er dod; men jeg ffal nok leve, for at afstraffe eders 

Bedrageri. Paa hans Grumhed ere alt anforte mange Exempler, hvortil end

nu kan legges disse: han lod engang et af hans Fruentimmer qvcele, fordi hun i 

Haugen havde afbrekket en Orange. En klagede over, at nogle af 

I8mail5 Negere havde stiaalet 2 Oxer fra ham, som var al hans Eiendom; !s-

lod da vel alle de anklagede Negere dråbe, men og siden felv» 

Han byggede og rev ned uden Ophor, sigende: at dersom en Scrk fuld Rotter 

ei stedse bevoe^es, saa cede de Hul paa Sceklen og leber deres Vei. Da han 

engang kom med sin Har for et Nivier, som han ikke kunde passere, lod han alle 

Krieas-Fangerne dråbe og sammenbinde, og gik faaledeS over paa denne V!enneffe-

Broe ̂ ). Han lod engang binde en Nsur til Rumpen af en Mule, og flabe 

i hans eget Fslgeffab lige fra ^^i'6kc)8 til iV4ekne8, famt befoel, at Sonnen 

skulde ride noget efter paa samme Vei, for at sinde et Stykke efter det andet af 

F z sin 

*) >Vmciu« von 5tuansRcise nach Askenes. 
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sin ulykkelige Fader Nogle Gange lod han en storSteen falde saaledes paa 

Hovedet af nogen, at den knuste Hjerneskallen, og naar da ikke meget af Hjer

nen lod sig tilsyne, sagde han: denne havde ingen Hierne, dersore maatte han 

ud af Verden, for at give Plads for dem som har nogen. Engang saae han en 

meget tyk og sagde til hende: duTceve, hvorledes er du faa laffet, 

og mine Hunde ere faa mavre, uden Tvivl giver deres Opvartere dig Kiedet, som 

de skulde sodes med; jeg vil nu at mine Hunde Ml have deres Kiod igien; be-

foel saa, at de skulde fficere et Stykke efter det andet af hende, og kaste for Hun

dene , eftersom de kunde opcede der Et Antal af 6 O o havde ikke 

^ betalt deres eller Skatter, han fendre derfore en med Folk for at 

bringe ham alle deres Hoveder; bragte Hovederne, og ?Zw.ai! talte dem 

med egen Haand; men da der fattedes eet, fagde han til Xmclen: du Hund 

har nok modtaget et Selv-Hoved fvr et Kied-Hoved. Bcfoel faa: at man skul

de afDere hans Hoved, og kaste det blant de andre, hvorpaa han gav sig til, at 

tcelle paa ny, og endelig sagde: nu har jeg min liden Regning rigtig Et meget 

ungt Barn bad engang om Pardon for sin Fader, der skulde miste Livet, og 

brugte de bevægeligste Ord af Verden, blant andet, at, om der endelig ffulde 

udgydes Blod, saa vilde Barnet med Glcede dse, naar Faderen maatte leve, 

for at opfede hans mange smaa Sedffende; hvortil Ismai! svarede: din Begie-

ring ffal blive opfyldt, din Fader ffal leve, men kuns til iMorgen; ogsiden du 

forsikrer mig paa, at ville doe med Gloede, saa giv mig min Sabel. Med den

ne huggede han ham i smaa Stykker, og anden Dagen giorde selv det samme med 

Faderen, /wckor til Mission lulwria! Ngrueccos forsikrer, at en ved 

Hoffet havde veeret faa courieux at optegne Antallet paa dem, fomlsmaildrcebte 

hver Dag, og at han i i 8 Aar var kommen til mere end 40 tusinde Personer. 

Hvor mange maae han ikke have drcebt i hans Regierings-Tid i mere end 5 o Aar? 

Og hvilken Tyran kan vel lignes med dette Monstrum? 

Man 

kilional cis klaruseco«. 
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Man finder adskillige Steder anfort, at Ismai! var bleven forlibt i 

Princessen af Lomi, I_.u6viA XIV naturlige Dotter, af en over hendes Skisn-

hed giort Beskrivelse, og at han st'nlde have tilskrevet Kongen af ^rIn!veriA, 

og begiert hende tilMgte, men andre mene, og 

det synes ikke heller, at have nogen Skin af Sandhed. 

Han var meget cedrue og tarveligt sårdeles iagttagende Religionens endog 

allermindste Ceremonier, forestod selv Regierings-Sagerne intil sit yderste, og 

sorsomte deraf aldrig noget vigtigt, endskiont hans Huns-Sager gave ham meget 

a t  b e s t i l l e ;  t h i  h a n  M l  h a v e  h a v t  i n t i l  8 0 0 0  O » v i n d e r ,  9 0 c ?  S o n n e r  o g  Z O O  

Dettre Man kan sige, at hans faa Dyder giorde ham agtet, hans mange 

Lyder giorde ham frygtet, og at han dempede sine Undersåtters Barbari ved at 

vcere mere barbaris end dem. Hans Dod blev ester hans Ordre lange holdt 

hemmelig, for at give desmere Tid til hans Son 

DLMLl 0^1 at besceste sig paa Tronen; hansTil-

navn betyder den thi han ikke alene fandt en stor Skat i Guld efter 

sin Fader, men lod ogsaa deraf adMlige Gange anseelige Summer uddele til sin 

Armee. Han var stor as Legem, havde et vildt og grumt Udseende; var Kop

penarret, uden Fortander, brun, og kladet som en Drukkenbolt. Hans siorste 

Modstandere vare hans 2 Brodre og som hver for sig 

rustede sig mod ham; men da den serste i en Træfning blev forladt af.,l!e s ^ paa 

16 nar, flygtede han til Grav, hvorfra lod ham inbyde nl 

sig med de stærkeste Forsikringer, at ville tilgive ham; og da forlod 

sig paa hans Ord, log Oekedi meget venlig mod ham, og fordrede ham en 

prcegtig eqviperet Hest. lod nu uddele 220 tusinde Ducate? 

til 

*) ^!LM0l!-e8^e?o!mtT. au l<oi ^.eNaioc. Nercuis lullor. 6e I'^nnes 17OO. 
Zouler I^Noue 6es Lbeiifs. 

lielllticni Koyarime cis ^Isioc 4 r. ^0. , ^ spurgte ban en af sine Sonnes 

hvor mange Svdffcnde han nu hårde ? Han vidste det ikke, men bragte ham om z Dage 

en Liste paa 5 25 Bredre oa 842 Ssstre. Hvor mangc maae han ikte have avlet ^24 Aar 
Herefter, da han dode? killor^l^e^lsiueLcos 64 
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til Negerne, paa hvilke han aldeles forlod sig, og til hvilke han betroede alle 

Ting. I deres forste Tog nedsablede de 16000 Gradere, som ikke vilde er-

kiende Oekeki; derved forgik Lysten de ovrige, at sette sig mod ham. Ester 

dette sik han Lyst, at eftersee den kongelige Skat, og fandt 8 6 tusinde Ducater i 

Guld, og 2 5 o o tusinde Ducater i Solv ^), 65 Sadler broderede med Guld 

og ^Edelstene, 400 Flinter damasSzAsrede med Guld, 1200 Sabler med 

Guld-Grebe, 6o andre med kostbare Stene, 1 Zv Dolke med Guld ogWdel-

stene, en Krone og andet Sslv-Tsi veiende 600 tusinde Ducater, mange Maga

siner opfyldte med Vahre, hvortil han lagte af sine egne Midler 9 tusinde Du

cater i Guld og 8oo tusinde i Solv; for at stoppe det Hul, fom de til Negerne 

uddeelte 220 tusinde Dncater havde giort, lod han endnu i^bringe i Skatten alle 

de Guldsmykker, som fandtes hos de 800 sidste Koner as hans Fader, hvilket 

belob sig til noget anseeligt. tcmkte nu ikke paa andet end et vellystigt 

Levnet; den mauri^e Spise smagede ham ikke, men 4 (^ri^ne Slaver 

maatte kogefor ham og daglig opfinde nyeRcrtter; han havde paa sit Bord mange 

Pourcelains Krukker med Vand og Melk, som han gav de andre, men den som 

var ham ncermest var fyldt med Vnn. Regierings-Sagerne overgav han til 

Lalcka MeCe! og andre, og forlod sig paa sine ^e^re. Dette ophidsede 

Maurerne mod ham; Remanerne vare de forste til at rebellere; dernest kom 

/^d^elmelelv med 6 o tusinde Mand fra ̂ are^ant, i Spidsen af hvil

ke han undertvang sig alting, hvor han kom frem, endog Staden ^arokos; 

herved fik Deke!)i Hinene ret aabne, og greeb til Vaaben, gik dog ikke selv 

med i Feldten, men sendte forst sin Son ^!i, som blev flagen paa Flugten; 

siden forstærkede han Armcen og lod den commandere af^eZerne5 General La-

lLks8LurIa»smi, som i August 1727 varsaa lykkelig at overvindes-

elmslek, fange hans Sen og 2 Generaler, og at in^age IVIsrokos igien. 

Dekebi) som imidlertid havde bevaret sin Skat i Meknes, log venlig imod 

Son og satte ham i Frihed, men de 2 Generaler drcrbte han 

med egen Haand; derpaa lod han uddele 200 Ducater til hver Officeer, 5 o til 

hver 

*) l^usrre vinZr lix ()uinrsux ci'or, cieux mille ciny cens ()uinrsux Kelat. 
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Hver Under-Offieeer og 2 o til hver Soldat. Kort derpaa rebelleredeInbygerne 

i gammel dette Opror blev dempet ved Hovedmandens Unmeliz 

Dod ; men 4 sammenrottede af hans fornemmeste Betientere bragte det langt vi

dere; thi de fik, Kongen uvidende, de beste Provinzer paa deres Side, og be

stormede hans Slot den 18 Martii 1728, da de til alles Forundring bragte 

ham i al Stilhed udaf Slottet hen i-rt Huus, hvor han havde opholdt sig, forend 

han blev Konge; og der lode de ham bevogte ved 5 o Renegater og 50 Gildinger, 

hvilken Assettelse ikke kostede mere end z Menneffers Liv. Saaledes mistede 

Oekebi sit Rige, deels formedelst Regieringens Forfsmmelfe; thi 

Han laante til Expeditionerne aleneste sit Navn og dette store Seigl, 

uden at vide hvad der handledes om; deels formedelst hans Liderlighed; thi hait 

solede sig hver Dag i Drik saaledes, at han engang faldt og spyede i 

eller deres Kirke, hvorfra han blev baaren hiem af Negrer; og da hans Broder 

og hans Koner anden Dagen forestillede ham hans Feil, pryglede 

han dem as; dog vare de den Gang lykkelige at flippe saa got; thi en anden Gang 

G lod 
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lod han alle Teenderne udtage af en af sine Koner, og skikkede hende anden Dagen 

i en Wffe dens Tcender, fom havde giort Execulisnen. Det er merkeligt, at 

han i Drnkkenffab var venlig og from, men var en grum Tyran, naar han var 

ttdru. Da en Jodinde, som laae hos ham om Natten, var saa uheldig i 

Sovne at legge sin Arm paa hans Hals, huggede han om Morgenen hendes 

Arm af med en Sabel. Dagen derpaa lod han tvende nygifte Jedinder kalde, 

og efter at have nydt hos dem hvad han sogte, sendte han dem tilderes Mcend 

igien; men da han siden hsrte, at de havde elffet deres Mand ligesom andre 

Koner, saa lod han dem alle fire dråbe. Engang lod han en Neger kaste ned 

fra et Hnus, fordi han havde stoppet hans Tobaks-Pibe for hart. Han lod en

gang 2 Kokker drcebe, fordi de ikke havde lavet Maden ester hans Smag. Han 

befoel en enZ. og en Slave at flaaes, og truede den med Doden, som 

kom til at ligge under; tabte og blev strax drcvbt ^). Nu Mlde da 

en Tronfolger va-lges, og Lodden faldt paa , hvis Son blev 

i Faderens Fravcerelse udncevnt til Regent; men det varede ikke l«nge forend 

H.LV TI.IVMI.TK selv kom til og lod sig hoitidelig 

udraabe til Konge. Han vilde da lade.Hmene udstikke paa Dededi, 

men denne fik Nys herom, og reddede sig med Flugten, endfkient 

1s^8 Sen, som havde denne smukke Commission, var ham ncrr i Hcelene. Nu 

troede at han srit kunde give hans Mening tilkiende, som var, 

at han agtede hsiere end ^ hvilke han altid havde hadet; 

han befriede de forste fra at betale Skat, og formindskede de sidstes Lehning; 

han lod ikke aleneste tvende af deres Fornemmeste paa en grumMaade aflive, men 

truede endog at vilde lade dem alle springe over Klingen. som 

kiendte deres Magt, lode sig ikke herved asffrekke, men grebe til Gcvcer og ud-

raabte paa ny for Konge. blev herover be

styrtet, og sendte dem tvende afsine Brodre, geleidede af de fornemmeste Koner 

i Serailet og Gildinger, som bare Koranen og Mulei lsmails Liig-Klcede; men 

foragtede alt siigt, og nedte Prinzerne selv med alt deres Folgeffab 

at 

^m6u5 von Ltumts Ncisc nach diskenes. 
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at proclgmei-s ^!^ame6 Oekeki, fem de dog ikke vidste, hvor de ffulde 

sinde. I al den Forlegenhed fik de endelig at vide, at han var kuns 5 Mile fra 

deres Leir i Spidsen af 15 tusinde Mand, hvorpaa de gik ham i Mede ogprocla-

merede anden Gang 

for Konge; han talte da sine Folk, og fandt 40 tu

sinde Nyttere og 2 5 tusinde Fodfolk, med hvilke han gik for Meknes, hvor hans 

Broder havde indsiuttet sig, i Haab om at faae en ham af ^i'glzel'ne belovet 

Hielp af 9 o tusinde Mand. vekeki lod tilbyde de beleirede en General-Par-

don, om de vilde overgive sig; men de vilde ikke, han indtog derfore Byen med 

stormende Haand, og overgav den i z Dage til Plyndring og til alle Krigens 

Grumheder, fom bleve evede uden Forsikiel mod begge Kion og alle Religions-

Forvandte. Imidlertid indfandt sig 17 tusinde /Vrndere, som vilde hielpe Sta

den , uvidende at den alt var indtagen; men angreb og slog dem. Da-

Zen derpaa gik han ind i Staden, hvorfra betids var siygtet til 

I^e8) men Oekeki lod z af hans Venner nagle fast paa Stads-Porten, hvor 

tvende af dem levede i z Dage, og Gonverneuren af Mekne8, som formedelst 

Hans Legems Tyngde havde splittet Hcender og Foder, og var falden ned, blev 

massacreret med Sabler. Vekeki gik da for 5e8 og forlangte sin Broder udle

veret; menJnbygerne vilde ikke, hvorfore han forgieves lob Storm mod Staden, 

og faae sig nodt til at bloqvere den. Efter z Maaneders Tid blev Hungeren saa 

stor i I^e8, at de begierede at capitulere; vedeki forlangte alleneste sin Broder 

udleveret, som ogsaa ffede; han tog dog ei imod ham med Haardhed, men lod 

ham fratage en Dolk og en Pistol, som han havde paa sig, og bringe til Nek-

NE8, hvor han blev arresteret i NcM^Huus. Oekobi uddeelte der

paa 4OO tusinde Ducater til Soldaterne og betydelige Forceringer til Officererne«. 

Endnu i samme Aar kom en fra Kongen i , som blev 

meget naadig modtagen, fri-kisbte 12 8 Slaver og betalte for hver 

l O O o P i a s t r e s ,  m e n  f o r  h v e r  a f d e  a n d r e  i k k u n  4 7  5  P i a s t r e s ,  o g 8 2 ^ 3 u r e r  

bleve satte i Frihed. Nu var alting roligt i Riget, og ̂ amecZ Ockeki havde 

ikke andet at tanke paa end at fylde sig med Drikken og Fraadsen; men da hans 

Matur ikke kunde holde det lomgere ud, og han fornam at Enden var ncrr, gav 

G s han 
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han Ordre, strax at qvale og dode selv 6 Dage derester ^0. 

1729 Hans Son Lusers burde vel have succederet ham; men 

netta, en af Ismails Koner, udfandt Middel til, at faae Riget L Hnnderne 

af hendes Son 
LLN ^ sil) som dog var fra

værende, da han blev proclameret til Konge; zoo tusinde Ducater til 

Zerne, og 50 tusinde til Officererne, var en mcegtig Fieder, som hun brugte 

til at drive dette Vcerk. kom ogfaa strax fra I', og tog alting 

L Besiddelse; enhver tog imod ham med Glade, thi han havde altid udviist me

gen Fornuft, Godhed og Netscerdighed, hvorpaa kan anssreS tilExempel: han 

havde en Slave, som engang bortstial ham en anseelig Summa, 

hvilket han pardonnerede ham, og foreholdt ham, ikke at gisre siigt oftere; no

get ester stial Slaven en med Wdelstene besat Tomme, som han solgte til en 

Jode; gav ham Penge til at lose den igien, og pardonnerede ham 

anden Gang; men da Slaven derpaa havde bortstialet hans beste Pistoler, og 

ikke vilde tilstaae, hvad han havde giort med dem, ffod ^.t)6a1!ak ham sor 

Panden 1 og strax gik hen til Munkene i Couventet, sporgende, hvad man i de

res Land vilde giore ved en Slave, som 3 Gange havde bestiaalet sin Herre, og 

2 Gange var pardonneret? Paa Svaret: at den blev straffet paa Livet, sagde 

han: last mig da ikke, at jeg har drcebt min Slave, som har giort flig: mod 

mig; det var dog Skade, sagde Munkene, at I ikke har givet ham Tid, til at 

bede Gud om Forladelse, og eders Hastighed kan nu vnre Aarsag i hans For-

dommelse. O ! dersom han er fordemt,' sagde Prinzen, saa meget desvcerre fer 

h am, Tyve fortiene at fordommes. Mcn denne Tcenkemaade ophsrte, saa snart 

han kom paa Tronen. Nu frygtede han hemmeligen for, at LuKrs ffulde 

giore nogen Sammenrottelse mod ham, lod ham dcrfore komme til Meknes, 

for at ftrsikkre sig hans Person, og beobagte hans Foretagender. lod 

si^da vcere angelegen at leve i al muelig Stilhed; men 10 mere han vi^de ^iule 

-*) t!u 1<c>)'2uins 6e ^laroc. 



Regiering. 5Z 

sig, jo mere fremMnnede hans Maadelighed, Fornuft og mange Dyder, saa 

hans Roes satte i Bevcrgelse, og kom ham til at sende ham i Jern 

til I^v-?c8) hvor han blev et Llar, hvorefter han blev sorvust til 

Da Lasers der leed Ned, gik han til Fristedet Nulei !^6ri8 paa Vierget 

don, og forlangede Rigtighed af for de Midler, fom hans Fader 

havde eiet, ftrend han blev Konge; satte sig da 

scr, at ffille ham ved Livet, og gav Chefen i ̂Iu!ei paa tusin

de Ducater for at udlevere ham, som og skede; han blev da sat saft i , men 

sandt Leilighed at bedrage sine Vcegtere og siap lykkelig ud igien, uden at blive 

forfulgt af Kongen; nu blev indtagen med stormende Haand, og ffulde have 

va:ret aldeles fleifet, om ikke havde overtalt ham derfra, men han lod 

det blive, ved at nedrive Murene, og plage Inbygerne med fvcn'e Paalceg. Es-

terhaanden udviklede sig hans onde og tyranniffeHierte mere og mere; hver Dag 

blev opfunden en ny Straf til de uffyldige Offere for hans Grumhed; og da 

hans Moder engang forekastede ham, hvor uanstændigt det var for en Konge, 

selv at vare Bodel, deklarerede han for hende, at han ingen storre Glcrde havde, 

end naar han kunde drcebe med egen Haand. 17 zo gik han med en stor 

Armee imod nogle Rebellere i Provincerne, fom han lykkelige« bragte til Lydig

hed; men da rebellerede og vilde udraabe Luiers for Konge, saa 

maatte han love dem z vc> tusinde Ducater, naar Toget var forbi; derpaa gik 

Han mod andre Rebellere, og overvandt dem, visende ved den Leilighed den eneste 

Menneffe-Kierlighed, som han har udovet i sin hele Regierings-Tid; thi da hans 

UeM'er havde udplyndret disse Folk indtil den bare Krop, stillede sig sor hans 

Leir henimod 4600 nogne over hvilket Syn han blev bevæget, lod 

dem give noget at skiule sig med, og besoel at drage Omsorg for dem. Siden 

sendte han dirrai med 2500 Mand mod et stort Parti Rebellere i 

Dra, men han var sor svag, og kom tilbage med 1O7 Mand, hvorfore 

lod alle deres Hoveder afhugge; og da han i sit Vindve faae, at Bodelen 

ikke gisrde de: ester hans Sind, gik han ned, tog Sablen af hans Haand, og 

Lcerte ham Kunsten bedre paa tre af disse ulyksalige. Der var nesten ingen Uge, 

hvori jo fordemte til adskillige Dods-Maader henimod 2000 af 

G z sine 
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sine Undersaatter som han desuden plagede med unyttige Bygninger og andet 

svcert Arbeide, ja han fandt ofte Fornoielse i, at stille Slaverne under en 

Muur, som ffulde falde, for at see dem paa engang levende at begraves ved 

dens Fald. 17 z 2 gik han mod nogle rebelste ^.ralzere med z o tusinde 

Mand; men han bragte deraf kunSHvO tilbage tilMeknes, Resten blev flagen 

i Biergene. Aaret derefter gik det ham ligeledes, thi han begyndte Slaget 

forend hans Armee var samlet, og tabte det forend den storsteDeel kunde komme 

ham til Hielp; og endffisnt dette ffede ved hans egen Forseelse, saa lod han dog 

Officerene grummeligen straffe derfor, indtil at lade dem binde ved Foderne til 

Mulers Haler, og floebe med Hovederne paa Jorden, indtil de dode. Paa 

denne Tid ankom til Meknes den fra 8panien fordrevne Hertug af 

og foreslog at beleire 8skta og Melilla, og siden at odelegge Kysten 

af 8p3nien, efter at forst have sluttet Venffab med de andre karl)gritl<eSta

ter; fom ved i<ei8?ere8, der nylig var kommen fra var 

bleven underrettet om Hertugens store Talens, fandt Smag L hans Forsiag , og 

overlod gandffe til ham at udfore samme; men i det forste Angreb blev han for

ladt af Maurerne, og maatte flygte til "I"etaun i sin bare Skiorte. Derpaa 

gik han sidst i Aaret med 50 tusinde Mand for 0ran> fom 8pamerne nylig 

havde taget fra ^It^ererne, der vare Marskernes Allierede, hvor den 

ls-anl^e Marquis cle 8anta Oux commanderede; men omendffiont baade 

denne i et Udfald blev fangen og massacreret, saa og Marqvis 6e ValcZe LgAnas 

og andre anseelige ipanlke Officerer bleve paa Pladsen, saa fik dog Manierne 

Seir, og Maurerne maatteophc?ve Belejringen, vendende med Skam tilbage 

I^ella Moder, var ofte i Fare for at miste Livet ved 

hans Umenneskelighed, begierede derfore Tilladelse at reise til Meka, paa hvil

ken Reise hun anvendte nesten et heelt Aar; ved Tilbagekomsten præsenterede hun 

ham 4 smukke Piger; men han var saa meget hengiven til unaturlig Kierlighed, 

at han ikke engang vilde modtage hans Moders galante Forcering, 

*) cis x>a^. 189« 
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I-IoAm! var en af dem, som meest havde hiulpet paa 

Tronen; han havde derfore lovet, aldrig at betiene sig as Lance eller Bosse mod 

ham; men en Dag lod han ham kalde, bod ham sekte sig ned, og aftage sin 

Hue; hvorpaa strax kom en Hob Born, som med smaa Stykker Blye sioge ham 

i Hovedet, intil han dsde, hvorester hans Broder og hans Secretaire maatte 

udstaae samme Straf ^). Da en ung Slave havde hort, at Kongen 

havde i Sinde for Betaling at losgive nogle Slaver, faldt han ned og kyste Jor

den , bedende, at hans gamle Fader maatte vcere blant dette Tal; men Tyrannen 

lod ham kaste i Veiret saaledes, at han skulde falde paa Hovedet, intilhandode, 

satte derpaa Faderen i strcmgt Arbeide, hvoraf han dode nogle Dage derefter; 

saaledes belsnnede han en Sons Kierlighed til sin Fader. ^0. 17 z 4 fik han 

i Sinde at dråbe 8e!im Duke!!, kald over tillige med 6 andre af 

deres Officerer; da disse fik Nys herom, rebellerede de, og proclamerede 

^1.1 LLN Kongens Broder, til Regent, 

meente vel, at stille dem tilfreds med zo tusinde Duca

ter, men de toge smukt mod Pengene, og forandrede dog ikke hvad de 

Havde giort; han tog da Flugten til og underveis gior-

de faa gode Anstalter som mueligt baade i og andre Steder; men da 

hans Blodgierrighed ikke heller opherte i giorde han sig ogsaa for

hadt hos Graderne, hvis Hielp han just fornemmelig behovede. Imidlertid 

kom fra paillet til da han ved at passere forbi 1^5, blev anta

get af Inbygerne, og beffienket med anseelige Forceringer. I Mskne? sogte 

han forst efter den Kongelige Skat; og da han fandt ikkun 90 tusinde Ducater 

og pretiosa for 85 tusinde Ducater, saa kunde han ikke betale Negerne, men 

lovede dem 220 tusinde Ducater, saasnart som han kunde bringe dem tilvcie, 

hvormed de ogsaa for denne Gang lode sig nole, og ved den Leilighcd bade for 

Moders Liv, som stod i Fare. 86!un Oukeli intog derefter 

i-6Iv08 paa Vegne, og vilde have gaaet los paa men hail 

merkede, at en stor Deel blant vare missorneiede, som 

havde lovet dobbelt Lehnjng, og som desuden vare vundne ved en Forcering af 

Z O Ducater, 
kelsuon Ko)uume 6e ^Isroc. 
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5 O Ducater, hvilke Z^e!Ia LdonectZ havde lovet hver Soldat, som vilde tage 

hendes Sons Parti; hvorudover han og hans underhavende ^leZrer den 15 

May 17 z 6 paa ny proclamerede og afsatte , der ikke heller var 

i Stand til at forestaae Regieringen formedelst hans alt for store Hengivenhed til den 

Urt I-Iase^iie!^, som betog ham fast alle Sandfernes Brug; han flygtede der

for til Biergene med saa meget as Skatten, som han kunde bierge, z Koner, et 

Barn og 40 Mand. 

blev saaledes paa ny Konge ved 8elim vukelis Hielp, men 

da han vidste, at denne var nodt til, at giore det for de andre I^eAres Skyld, og at 

hans gode Villie havde ingen Deel deri, faa vilde han ikke gaae ind iMeknes, 

forend I^e^erne havde leveret ham 8e!imDu!^e1i og al hans Familie; herud

over bleve disse Sorte uenige og saa ubestandige, at 8e1ims Parti udraabte 

^odcimed for Konge, og sendte ham 4 tusinde Mand for at ge

leide ham fra men forend hans Ankomst havde Parti alt 

faaet Overhaand, saa at Modame6 maatte indflutte sig i?es. Imidlertid 

bad om Pardon for 8e!im Oukeli, som ogsaa blev hende 

tilsagt; men da de bragte ham til tildekket med etTeppe fra 

brises kyste Kongen Teppet, og lod det srbodig aftage, hvorpaa 

han stodte sin Lance i 8e!ims Bryst, begierende en Skaal, for at drikke hans 

Blod, hvilket I<ai6N0li3me6 81aui fatte sig imod, sigende: det er uanstæn

dig for en Konges Hoihed, men kan bedre passe sig for en Undersaat; tog derpaa 

Skaalen og udtonimede den; blev da ved at stikke 8e1i!^ med sin 

Lance imil han dode, qvcelte saa selv en as hans Born og lod de andre tilligemed 

de ovrige Fanger dråbe for sine -Hine. Nu sendte Jnbygerne i ̂ '^5 ham 

Deputerede med Forceringer for at onffe ham til Lykke; han tog mod Forcerin

gerne, men sagde, at de kom saa silde, og lod ihielffyde de Deputerede. 

Mad havde tilforn lovet XeZerne 400 tusinde Ducater, og hans Moder hav

de aivet enhver Lofte om zo Ducater; disse bleve nu krcevede, og endffiont han 

solgte en stor Deel af sine Pretiofa, kunde han dog ikke opgiore de ZO Ducater 

til hver paa 700 tusinde Ducater ncer. Her var gode Aaad dyre; han b^d^e 

Hem ind, at han havde nedgravet400 tusinde Ducater, lod derfore de 
ekMne 
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Slaver grave ester dem, intil de vare dode under Arbeidet; men da 

han ikke kunde finde Pengene, og paa ny blev kravet af I^e^erne, saa tog han 

Flugten til Biergene med sin Skat, Moder, Son og saa mange Slaver som 

mueligt. Herpaa sendte dellerne Bud til I^e^erne, at de vilde udbetale dem 

de 400 tusinde Ducater, somblev dem skyldig, naar de vilde pro

klamere 

sor Konge, hvilket ogsaa 

skeede den 19 Octob. 17 z 6. Imod at han forpligtede sig, at accordere alle og 

enhver en fuldkommen Pardon, og ikke at krceve mere Skat end deres Love til-

Holdte. Noget derefter lod ^.l)6a!Iak sig see for med en liden Armee af 

Arabere og krebere, men saa snart hans Broder 

kom Staden til Hielp, retirerede sig igien til Biergene, hvorhen 

forfulgte ham med 20 tusinde Mand; og siden han ikke var bekient 

paa disse besværlige og vanskelige Veie, saa kom han i Knibe og blev blesseret i 

Armen, da han fegtede med uscedvanlig Tapperhed; dog slap han endelig med 

stort Tab udaf denne Fare, og kom til igien, hvor hans Godhed strakte 

sig endog til de ckri'Kne Slaver; thi de Munke kiobtestrax 90 Stykker 

los; og da 6'^min kom paa Rhede for at ranconnere 7 5 fran

ske Slaver, var han ogsaa villig til at lade dem fare; ved denne Leilighed fik 

han et nyt Beviis paa XeAernes Falffhed; thi da HsuIa Moliack 

som var Gouverneur i 8a1a, og en Medbeiler til Tronen, 

satte sig imod Kan^onneringen, saa vilde 5IeAerne ikke staae ham bi mod denne 

Lckerif, forend han maatte stille sig an, som han vilde nedlegge Scepteret, 

hvorved de da maatte mistede 400 tusinde Ducater, somalierne havde lovet 

dem. Man finder ikke, at udgydede Blod eller udviste nogen 

Grumhed, saa man skulde troe, at han lcenge skulde have souteneret sig paa 

Tronen; ikke desmindre skal Nndersaatterne dog have vcrret missorneiede med 

ham; 

5) til Relation 6e kalder ham men lurerne kalde ham oz 
regne ham blant ^lulei Ismails Ssnncr. 
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Ham; hvoraf man seer, at de ikke lade sig regiere med det gode. 

kom nu for Dagen igien, og overvandt aldeles, som blev blesseret 

i Slaget, og med stor Ned undkom ^). Altsaa blev 

^LO igien sat paa Tronen, men nogen Tid derester blev han igien 

afsat og det intil 7 Gange ^). Imidlertid udsvede han bestandig de sterste 

Grumheder, ja ofte med egen Haand drcebte intil 500 Personer om Dagen, 

som lader fast utroligt; men dog fortcelles af mange, som forsikre, at de selv 

have seet det. Man veed ikke, at han havde ficre Bom end , som var 

sod af en Negerinde, selgelig nesten sort, og fed as en hvid 

, og folgelig nesten hvid. Til den sorste gav han Gouvernementet af 

og til den anden, som Successor, overlod han Gouvernementet over hele Riget 

dog residerede han ikke gierne i Stad, men i^ta6. 

sMK selv opholdt sig i og bekymrede sig kuns om Svir og Blods 

Udgydelse; Regieringen blev sorestaaet af , og det var til ham, 

Kongen af Danemark sendte 2 Fregatter ^0. 17 5 1, for at slutte en FredS^ 

ogHandelS-Tractat med Obristlieutenant l^onZue ville var denne Ex-

pedition betroet, men Mangel paa ret Kundffab om Landet og Folket, samt 

Fortrolighed til Project-Mageren, en marol<?.nlk ^(Ze, og til en frsnlk 

Kiobmand, som skulde vttre I)anl^ (konsul) vare Aarsager til det hos os 

bekiendte flette Udfald, at alting blev revet og plyndret, samt Folkene fangne, 

hvoriblant var nu vores bersmmelig Admiral, 1^. 

og dernest Cassereren ^Ir. Haun, fom paa Oanil<e Vers har beskrevet os dette 

Tog blev anviist en Hauge i M3i'6k.0s, hvor han selv 

kunde lade byge et Hnus, hvilket da bestode i z Værelser 

Fik en Etage hoi, plat Tag og ikke meer 

End z smaa Kamere og Murene af Leer^ 

fom 

*) 5kc>ire Nats ^aldaresczves. 

"*) har ?fter demn Tid intet ffriftlig fundek om ham, men det sv?lge e? efter mundlig 
kelsrwn her i L<indet> 

T^zkc i Kwbenh. I754. 
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som siger; men denne Hangs, ^erso^a kaldet, er nu i sedre Stand, 

og efter Landels Maade ikke ubehagelig, see ^iz. Vil. Omsider blev /^0. 

i 7 5 z fluttet Fred vod Commandeur og et Handels-Compagnie etable

ret paa Kysren, hvilket varede i l 4 Aar. bekymrede sig ikke meget 

om siigt, men passerede sin Tid i et Lysthuus i Ncervnrelfen as^eK, hvor han 

fortroede sig ikke til nogen uden en Slave, som altid var hos ham, og 

hvor til alles Forundring denne Tyran ^0. 1757 sandtes at vcrre dod naturlig 

Straa-Dod, uden at have havt andre hos sig end den ommelte Slave. 

18^^11. er nu saa-

ledes Enevolds-Herre og Konge over det hele MLroIvZnlI<L Rige; og da hans 

Broder foruden sin ulige Fedsel tillige var enfoldig, og 

Brodre deels vare dsde og deels faa fattige, at de umuelig kunde giere noget 

Skridt, saa ned ^odamed en i disse Lande saft uhert Lykke, uden det aller

mindste Svcerdslag at bestige sin Faders Trone, og uden nogens k'i'Xtemion at 

besidde samme intil denne Dag. Han er fod 171 8 , og var med sin Far

moder ^ej!a Lkonetca i Meks 17 ZI Krast deraf er han 

eller Pillegrim, og vil ikke aleneste selv ansees for den stsrste Helgen i sit Land, 

men endog en hvid Hest, fom var med ham er faa anseet, at en Misdæder, som 

kan komme til at rore ved samme, er ganffe sikker, saa lange den er der; den 

fial af Alderdom intet kunne fortc?re, uden en Slags Vcelding. og faaer ikke anden 

Drik end fod Melk. Kongen er hoi, velvoxen, og har en majestetiff Mine; 

det hoireKe er lidt storre end det venstre; hans Farve er lidt brunagtig, og 

forandres efter hans Passioner '^), thi naar han er sornoiet er han mere hvid 

end sædvanligt; hans Skieg er hverken tykt eller tyndt, men sort og kort; hans 

Oine ere fyrige , og lober rundt omkring, uden at han dreier eller vender Hove

det, saa de omstaaende oste blive betragtede uden at tcrnke det. Han er tarvelig 

H 2 i 

( 
stm betyder: den Noesvcerdige, Guds Slaves Son, Ismails Ssn, af Hoseitts . 
Stame. 

Dette jkai mail ogsaa have merket hos hans Farfader KWIei 
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i Klcededragt, thi den ffilles ikke fra de andre Maurers uden ved Finhed og 

Reenhed; hans Liv-Farve er hvidt endog i Henseende til Heste; og endffiont 

Lclieriiernes Turban i Levanten er gren, saa bcerer han dog en hvid og som

metider alleneste et Silke-Torkloede om den rode Hue. Han bo-rer hverken Har

nisk eller Gevochr, men en Maur drager hans Guld-Sabel ester ham. Man 

holder Parasol aleneste over ham, hans Dronninger og Bsrn, og det er ingen 

anden i Landet tilladt; En Envojc kan dog vel bruge den uden Overlast, nun 

Kongen og Nationen seer det ei gierne. Han gaaer flet og temmelig kroget, men 

sidder meget godt til Hest, hvorfor han ogsaa oste giver saaledes Audience; hans 

hverdags Ride-Tsi er kuns ringe, besat med nogle Selv-Maaner og Stierner, 

men ved en besynderlig Leilighed er det overalt med Guld broderet, og har i Sa

del-Knappen en stor TEdelsteen, Stigboilerne og Sporerne ere af reent Guld. 

Han rider altid med bare Bene og Tofler paa Foderne; om Vinteren har han en 

blaae Klcedes Deira eller Kappe med enCapot overHovedet. Undertiden kiizrer 

han i en Cariol med en Mul-Esel, ledsaget af et Dosin figurer, som gaaer 

rundt omkring Mulen, at den ei Ml lobe bort; man har ogsaa seet ham i en 

Chaise, dragen af tvende ^eAere; ja man fortæller, at han engang har givet 

Audience i en Karet uden Heste eller anden Forspand, da man ellers ikke i hele 

Landet seer nogen Cc.riol, Chaise , Karet eller anden Slags Vogn. Naar han 

sidder paa en Stoel jo n Europceernes, saa setter han tillige Fedderne op paa 

Scedet; ellers ligger eller sidder han i Almindelighed paa et Teppe over den bare 

Jo-d, omgivet med endeel Safians-Hynder, Ltermlac kaldede. Han spiser 

gierne tv.'nde Gange om Dagen og tillige andre mauriske Rcetter; 

hans Brod laves af en ckrilien Slave, og kan nok ikke findes bedre i Verden; 

man forsikrer, at ingen faaer Lov at spise med ham, end ikke nogen af Dronnin

gerne, thi man kalder det ei at spise med ham, at han med sin bare Haand legger 

noget paa en Tallecken og giver det til sin Favorit-Slave eller en anden, som dog 

spiser det afsides. I Aaret »762 lod han i Lonllancinople kiebe 6 unge 

Pizer, mestendeels disse lavede ham engang en Hob lekre 

Matter paa deres Maade, han provede dem ogsaa alle, men sagde endelig: 

6ceni kuskuli 2: Alt dette er kuns Spog, giv mig min Xuskus; 
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Hans Mad anrettes paa Selv, Kobber eller Steentoi, og han spiser i Alminde

lighed med den bare Haand; hans Drikke til Maden er godt reent og koldt 

Vand-; paa andre Tider drikker han ogsaa The, som koges med Vandet og 

Sukkeret tillige, item Urrod. Af dette sees, at hans Tafel ei er prcegtig el

ler hans Kiokken kostbar, ister da ^s66erne maae anskaffe uden Betaling alle 

de Specerier, som bruges ved Hosset. Han smoger eller snuser aldrig Tobak, 

og tog engang unaadig op, at man forcerede ham en Guld-Daase, forend man 

forklarede ham, at i samme endnu ikke havde vceret Tobak, og at den brugtes 

iligemaade til at giemme Guld-Ringe, Diamanter og andre Kostbarheder; det 

vilde altsaa ikke bekomme nogen godt, at bruge Rog- eller Snus-Tobak i hans 

N«rvcerelse; en (Honlul havde engang en meget unaadig , fordi 

hans Tolk, en Jode, lugtede af Brcendevin; alt fligt er hans Hellighed imod, 

og ingen Mands-Person tor rere ved hans bare Legem uden den saa kaldede Mu-

la eller Vasker, som har kuns een Haand, og er altsaa desmindre i Stand 

til at skade ham; i hans Sygdom tor ingen komme ham nar uden den som han 

lader kalde paa. Hans Gravsted er i Mar6k05, siden han der opholder sig 

den meste Tid, og de gemeenlig begraves, hvor de doer. Han iagttager vel 

Religionens Pligter, men er dog ingen saa stor Slave deraf, ae han jo ofte 

gier uventede Undtagelser til sin timelige Fordeel. Han er ikke grum og tyran-

niff som hans Forfcedre, og sinder ikke Forncielse i Blods Udgydelse, men straf

fer paa Livet alleneste for at haandhceve Retfærdighed eller for at befceste sig paa 

Tronen mod mcegtige Partier, hvilket gemeenlig skeer paa en overlagt god Ma

neer, og under et Paaskud, som de ere node til at antage for gyldig; saaledes: 

da den ^ctaisk<.e Familie i Z?e8, hemmod 220 Personer stcerk, syntes 

ham at blive for mcegtig, lod han 1759 de fornemmeste afdem indbyde paa 

en i hans Leir teet ved Byen, og da de jadde midt i dette Gilde, lod 

han t^e en efter anden ved Hovedet intil z o Personer, oq Resten lod han plyn

dre 01 dråbe i Byen, foregivende, at der paa L. lottet i manglede z o tu

sinde Pund Krud, som de havde under Forvaring, og som kaldtes Kronens 

Nogle Maurer, som boede pa^Biecg.ne i Egnen ved Ns-

rvkos, og som nedstame fra dem, som portu^ilerne fordum fordreve fra 

H Z 
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havde viist sig uvillige til at betale Tiende, og myrdede den ssm 

var udsendt, at indkrceve samme; Kongen stillede sig nogen Tid an, ssm om 

ha?: ikke agtede derpaa, hvorudover disse Folk tcenkte, at deres Forseelse kunde 

afgiores ved en anseelig Forcering, hvilket ved Underhandling ogsaa blev dem be--

lovet; derpaa kom i Junio 1762 til I^ar6I<08 et Antal af 170 Personer hver 

med sin Forcering, og da de bleve anmelte, lod Kongen sige, at han forst vilde 

forrette sin Bon, (for ligesom med en guddommelig Raadforsel at ville retfcerdig-

giere hans Foretagende). Da Bonnen var til Ende, reed han til SlotS-Plad-

scn, og tog mod Umstiuanerne? Forceringer; lod sig jaa give en Lance, og 

selv dermed giennemstak deres Anfsrer, hvorpaa de andre bleve myrdede og skudte 

som Hunde, een undtagen, som han med Fliid lod lobe, for at give de andre 

Efterretning om hans Brodre. Da ^66en Len !ilo, som havde Havnen af 

/lZa6er i Forpagtning, blev ham 20 tusinde ?iallre8 skyldig, lod han ham 

kalde og sagde til ham: nu Ml du saae din fortiente Len, ikke for de Penge, som 

du stylder mig, thi de andre ^o6er, dine Brodre, Ml betale mig hver Skil

ling, men fordi du din hele Leve-Tid har bedraget Maurer, L^rj^ne og ^0-

6er; hvorpaa han lod ham for sine Hine begge Hcender affficere. I Aaret 

1765 kom til IVl3r6I<03 en In^emeur, ved Navn Lournuc, som 

i sidste Krig havde tient de H^Aelixe i Mal'ion; .denne emploierede Kon

gen ved Havnen og Fortifikationen i Luira, men da han blev ham for kostbar, 

forekastede han ham, at han havde forladt sin egen Nation, og arbeidet til dens 

Fienders Beste, altsaa ansaae han ham for faa flet et Menneske, at han ikke 

vilde beholde ham i sit Land, sendte ham derfor under dette Paaffud tilMZr-

4eil!e» Han er ei heller ukydM og man horer intet uordentligt om ham i dette 

Stykke imod hans Religions Tilhold. Han besidder god naturlig Forstand og 

Vittighed, samt en overordentlig Begierlighed efter at vide alting, saa at, om 

han havde varet omgiven af retsindige og veltcenkende Mand, vilde han vist vare 

en berommelig og roesvardig Regent, hvilken Titul han endnu i visse Maader 

kan fortiene, baade i Ligning med hans Formand og med hans Landsmand, blant 

hvilke sidste han upaatvivlelig er den forstandigste og klogeste. Paa den anden 

Side er hans Hoved-Passion GitMghed, som ofte forleder ham til Nedrighed; 

thi 
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thi Penge afgisr fast alting hos ham, og er Aarsag i denne Hoved-Lyde, at hau 

ikke er ordholden, naar hans Fordeel lider derunder. Een bad ham engang at 

opfylde noget, fom han tilforn Havde lovet ham; men Kongen ffal have svaret: 

Ev jeg m Chnsleu? det var at snfke at alle fortiente denne Mre. 

Han er en Elffer af Jagten og ffyder net sin Hare i Lobet med en Kugle, har 

ogfaa over 100 Falke, hvormed han undertiden fornoier sig; andre Tidsfordriv 

har han ikke nodig at fsge, thi Regieringcn giver ham nok at bestille. De 

, fom meldt, sluttede Fred med ham/^o. 1755. Derpaa/^0.1760 

giorde de Fred med ham, som ikke ffa! have kostet dem meget. ^0. 

1 7 6  z  b l e v  d e  F r e d  f l u t t e t  v e d L o m i n i l l Z i r E M o I f ,  o g  b l i v e r b l a n t  

de besynderlige store Omkostninger regnet en anseelig Deel fom 

blev leveret i z Aar. 1765 sendte VeneciansrnL den (5io-

viano som giorde Fred paa samme Vilkaar som med nem

lig imod at betale 40 tusinde til Ingang, og desuden 1 o tusinde 8s-

aarlig at erlegge i ?jgAre8, hver 8ec^uine til i 5 Mark og 

hver ?IaKre til Mark beregnet. Samme Aar sendte de en Flods 

til Kysten underMr. O' LckZufaur for at mgte lidt, forend de vil

de giore Fred med dem; men det havde kuns en flet Virkning, enffient de 

Gazetter paa den Tid vare fulde af store Sejrvindinger der paa Kysten. Flo

den kastede forst mod 8s!a over 500 Bomber, af hvilke ikkuns z rekkede til 

Staden og giorde saa ubetydelig Skade, at tilsidstansaae dem i Luf

ten med Fornoielse og uden nogen Frygt; derpaa opholdte Floden sig paa Kysten 

nesten 8 Dage, forend den gik til hvor der da i denne lange Tid hav

de forsamlet sig en utroelig Mcengde armerede Folk fra Landet, fom posterede sig 

paa begge Sider af Rivieret, paa hvilket 4 a 5^0 i armerede Baade 

havde begivet sig, for at opbrænde nogle Caper-Skibe, hvilket vel 

blev kildeels ivcerksan men de I leve, uden at have agtet paa Ebbe og Flod, staaen-

de paa Grund i Rivie'-et og mistede over ^00 Mand foruden 48 fom bleve forte 

levende tll hvoriblant en Adelsmand ^orviils, der j? l have faaet 

18 Kugler i Legemet, fvm dog havde truffen ham paa sådanne StKder, ae 

han ikke d>de deraf; Maurerne tilstaaede dog, at del^raulko havde howt sig 

tapre. 
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^apre, og at de havde mistet kuns halv saa meget Folk som )VIar6kerne, hvor-

fore de ogsaa bleve saa forbitrede, at de ffiare Hovederne af ds dsde, sg fyldle 

mange Scekke med dem, hvilke Fangerne maatte sere med sig paa Reisen, og 

voere ansvarlig for, intil de bleve Kongen fremstillede i Marokos; men da de 

der bleve lagte i en Dynge uden for Slottet, vilde Kongen dog ikke see dem, men 

befoel, at sende dem igien til 8a!a, og flaae dem op paa Stads-Muren, hvor de 

ogsaa bleve hcengende intil Freden var flnttet. Man maae tilstaae, at det var 

ynkeligt, at see disse arme Folk nsgne, blodige, med stinkende og aabne Saar, 

som Dagens Hede og Nattens Kulde havde saaledes tilredet, at nogle af deres 

Staldbrodre deraf maatte crepere underveis. Kongen saae en kort Tid paa dem, 

vg gav Ordre til at curere dem som snarest; en Ismail eller ̂ .d6a!!ak havde vist 

ikke taget Tingen paa den Fod. ^0. 1767 kom Greven afLri'Znon og slutte

de Freden for de I^ranl^e ; hans anseelige Forceringer, hans Lobere og proegtig 

Livree, en Commando Grenaderer, Feldt-Musiqve med andet prcrgtig Optog 

satte ham i en Slags Anseelse hos Maurerne, som optoge det for Wres-Be-

visning mod dem, og for et Tegn paa at han agtede dem al den Pragt vcerd. Freds-

Conditionerne bleve mig ubekiendte; men man forsikrede, at da Kongen af Uta-

!'6k08 forlangte noget vist aarlig, blev det uden Omstændigheder reent afflaaet. 

Endnu i samme Aar kom von ̂ orZe^nan, ^ef^'^seacZre, og fluttede 

Fred for de 8panll<e, medbringende smukke Forceringer, blant hvilke en Ring, 

vurderet for 5 o tusinde?i3^re3, samt en med Diamanter og Perler rig besat 

Turban; han havde ogsaa med sig et anseeligt Folge, som alle bleve vel modtagne 

uagtet Maurerne ̂ ncipacdie mod Spanierne^). Om der nu blev spurgt, 

for hvilken af disse Nationer han havde meest Agtelse, saa er det vist, at Kongen 

elsker den meest, som giver meest, og det sorstaaer sig, at hans Hoffolk ere af 

samme Tanker; men Nationen i Almindelighed synes dog at have meest tilovers 

for de Danske, som baade lcengst have havt Fred med denne Konge, og tillige 

af fri Lkriline have vcrret de talrigeste i Landet, der oste have overbeviist Mzu-
rerne 

*) Den 19 Sept-1774 har Kongen af ^larokos igien erklæret samerne Krig med denne sel. 

somMe Omstændighed, at de skulde vccre Fiender til Soes, menVenner til Lands. 
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rerne om den Danffe Wrlighed; hvortil ds ved Hoffet sig opholdende Aanskt 

Mestere ikke lidet have hiulpet, saavel ved deres gode Opsersel i sig selv, som 

for den Nytte han har havt af dem. De forrige Konger have ikke meget segt at 

befordre enten Freden eller Handelen, derfore ere de ei heller at ligne med ham i 

Magt og Riigdom; han infeer, at det sidste flyder af det serste, og finderen 

»ncrrkelig Forffiel i sine Told-Jnkomster fra sin Regierings Begyndelse, da han 

endnu ei havde Fred med nogen europTilkPotentat; han finder ogsaa bedre sin 

Regning ved det, som hans Allierede aarlig erlegge til ham under Navn asFor-

åringer, end ved de uvisse Jnkomster af Kaperne; derfore lader han sig ogsaa 

vcere angelegen at confervere og forege samme, og til den Ende ofte setter den 

mindst givende af sine Allierede i al optcenkelig Forvirrelse og Knibe, som gaaer 

ikke alene til Trudsel med Freds-Brud, men ogsaa til virkelige Fjendtligheder, som 

dog gemeenlig kuns sigter til at saae et Gesandtskab med anseelige Forceringer. 

Saaledes seger han ogsaa i det mindre ved Flanen og smaa ubetydelige Naades-

Tegn at faae en Consul til at give ham sterre Forceringer end de andre; hvilket 

er saa meget lettere, som enhver onffer at vcere bestanffreven; dette tiener ham da 

ogsaa til Anledning at forselge den mindst givende. Det beste Raad er vel i saa 

Fald, at give saa meget som de andre, thi en Bombardering vilde kuns lidet ud

rette; der ere mange See-Stceder, og om det end var mueligt at edelegge dem 

alle, saa ere der Landstceder nok for Maurerne, at retirere sig til; men ffulde 

der eves Fjendtligheder mod dem, saa var nok det beste, at bloqvere hver af 

Kaper-Havnene ved en Fregatte, saavel for at hindre Kapernes Ind- og Udlsb, 

som iscrr for at asffiere Handelen, som er Kongen det vigtigste, og vilde mere 

end nogen Ting udvirke en ny Fred. Kongen as varskos har nu Fred med 

ncesten alle europXilke See-Magter, blant hvilke han fornemmelig soger at 

vedligeholde god Harmonie.og Venffab med den tsjrkilke Keiser, som den eneste 

han erkiender for at vcere mcegligere og anfeeligere end han, og til hvilken han 

undertiden sender Forceringer i Stedet for at modtage. Med ̂ Itzker, er det 

ham ogsaa om at giore, at holde Venffab; thi endffisnt der i ̂IHKer er en 

Mcrngde Maurer, som ere missorneiede under det turkiste Aag, og i paakom-

mende Tilfcelde let ffulde flaae sig til marokaiM Parti, saa veed han dog, at 

2 ^IlZkererne 
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^.Il^kererne ere bedre Soldater end Maurerne, og at de aldrig tillade ham 

at komme langt over Grcenserne; naar han derfor offentlig gier bekient, at ville 

bryde med ^.I^ier, saa arbeider han hemmelig paa det modsatte. og 

'IVakIiL estimerer han for intet, og Delerne kalder han R.128 eller Capitainer. 

Mere om denne nu regierende Konge i lVlarokos vi! findes herefter i dette Skrift, 

4^-

2 Kapitel. 
VlU varsko 8 ny (Ze0Zr2pkiS» 

§. i. 

3^igerne ̂ ^6i<08 og grcenser mod Norden til Stradet og det mi66el-

InlMe Hav, mod Aften til LelZkelmela og Riget ̂ 7elemKn, hvor det gamle 

Mauritania L^larienlis begynte, mod Sonden til Biergene /^c1a8, ^Llilec 

og Ora, og mod Vesten til det aciZmiike Hav. Lrmgden fra I^a6 I^un til 

K.A8 8varte1 er i v? tydffe Mile, og Vreden fra Ras Lantm til 8es^de1-

mela er 77 Mile; de strikker sig fra z o til 57 Gr. I^at. og fra den7tilnefteu 

14de Gr. 8es^e!mess, O53 og ^atisra, ere Riger 

og store Landstrcekniger, som ogfaa tilhorer Kongen af Marokos; men da jeg 

ikke har vceret i de Lande, saa havde jeg ikke kundetsige stort andet derom, end 

hvad andre tilforn have anfert, hvilket er Milforladeligt og ingenlunde saaledcS 

som det nu befindes. Efter mundlig Beretning ffa! der i de tilforn blomstrende 

Riger og 8eH^e!mela nu ikke vnre andet paa hvert Sted end et forsal-

detSlotsgen ringe Bye, beboet mestendeels af fattige 8ederi5er ogUdffuddet af 
Regenternes 

I Lei lin^ Stats-Tidende fvr .sami Maaned 1778 findes, at efter l'emxelmannL Bereg-

mug ?e8og.^1aroko8 indehMe 1425 6287 
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Regenternes Terai!. De faa Araber, som boer der i Landet, have deres 

Telte langs med Rivierene, og deres hele Rigdom bestaaer i Cameler og Dadeler. 

for sig selv deles nu omstunder i 9 Provinzer, som ere: 1.8us. 

z. (Ze^ulg. 4. Lrl^amna. 5. Oukala. 6. 7. ̂ 7e6!a. 

8. ^erara. og 9. Det fornemmeste derudi er folgende: 

I 

, et Rivier, som Kongen selv regner for Enden af 

s?t Herredom mod Sonden , endDent de, som boer imellem delte Rivier og 

recent) ere ham kunS lidet eller intet underdanige. 

!VlL8'8/^. »-^0 er Rudera af en tilforn bekient Stad. Mgurerne sige 

vel, at der ofte kastes Hvalfiske paa Land, som formodentlig lober mod et i Soen 

vdgaaende Rif; men, at der ffal vcere kastet paa Land (som andre have 

skreven) er dem aldeles ubekient. 

ligger i en saa overmaade behagelig og frugtbar 

Egn, at urerne kalde den et jordi^ Paradis. Den har tilforn vceret en 

sior, fast og anseelig Stad, men betyder nu ikke meget. Kongen holder der be

standig nogle hundrede Soldater for Oprors Skyld. 

paa europceiff Santa Ou?) er en liden Sse-Statz 

p a a  et Bierg, fom ?orMAjlerne have forladt ^o. 1580. Den har en tem

melig god Havn, og teet ved Soen er en Deel Huse for dem, som hielpe at losse 

og lade, hvilke ligner en liden Bye. Inbygerne tillader ingen Lekerisat kom

me ind i Staden, saa vidt som de kan forhindre det; ikke heller faaer enLreder 

Lov at komme bevcebned derind; hvilken Forsigtighed ogfaa er fornoden, sidende 

wcegtigste Bredere boer der i Egnen. Her var nylig en ko?!an6lk Viee-

dorM, men nu alleneste et enAeIlI< Kiobmands-Huus, son Kongen havde i 

Sinde at lade forflytte til 8uira; Prospecten, som er tagen as^r. ̂ VMelin 
^e r̂vcier, sees II. 

I 2 §> Z-
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§. 
I Naka 

af ^uropXerne kaldet M0Z060r, efter en derved lig

gende mauril^ Helgens Begravelses Sted ved Navn ^lo^oZuI, forstaaes 

baade om Staden paa det faste Land og om den tatt derved liggende He. Begge 

Dele seer ud som hvilken Teigning er giort af den iranlke InAenieur 

(^ournM, Litr. ^ ere Neger-Huse, takkede med Straae og Grces; 6 ere Rene-

M-Huse; c ere Stadens Mure; i/er det vanl^e Huus, hvis Grundteg

ning er giort og Huset selv opfort as den vanlke Bygningsmester i Mar6k08, 

8edr6^er, hvortil (^aneelieog Lonlul Larilien lagde den serste 

Grundsteen i Aaret 1765, i hvilken blev indmuret en Ducat med et Brest-

Billede asKong^riZeriek 6enl?emte hoilovlig Ihukommelse, saa og en 24, 

lo, 2 , l og ^ Skilling af heistbemelte Konge og en^Crone med Lkri^.Vti 

Brest-Billede. Da det afrieantke Compagnie ^.0. 1767 blev opbavet 

blev dette vaiMe Huus forceret til Kongen as ^ar6ko8. e ere ^lgAZliner; 

^er en hei Mur, hvor inden for Barqverne giemmes om Natten under Laas og 

Lukke; F er et Latterie af 1 z temmelig store og vel forsynede Canoner; A er en 

liden Bro, som alleneste ved heie Vande beheves, sor at komme paa i, som er 

et lidet Castel med mange Magasiner, hvor oven paa er et Rattene af 6 fmaa 

Metal-Canoner. Endnu er paa den nordre Side af Stadens Muur inrettet for et 

temmelig got kattene; men samme er meget udsat sor den stcerke Seegang om 

Vinteren, og vil neppe komme i Stand til Forsvar 6 ere Batterier, hvoraf 
endnu 

») Dette Huus, som blev ikkuns halv soerdig, kostede over i o tusinde spansse Pesos og den 
brave Consul Barisien sit Liv i det han Rar og Dag maatte opholde sig i et Telr, plages 
daglig med Chicaner, og tillige mangle detNodvendige paa euSted, hvor den Tid intet 
var uden Steen, Sand og Vind, hvorom vidner isirr et afhans Breve til mig i varskos 
Stad af 2 z May 1765, saaledes: "^e ne prusts vous cacker, <jue je tui5 exuSmemenr 
"morti^ecle Is maniers» ponton continue clenoris traiter 7 g^ressvoir lacrllie tour ce, 
"hue je xouvolsxour conserverla?aix, je nepuls, ^u'InMerli^r monKetour(S8ale)> 
"veut-on ^ue je peiiCe 6ans !e8adle cie ^oAo6or? lente ne xeur plus latter au 

^vsnt, l?e touti nevous ^ero!t !I moneter 

^re^releuter tom cela vous mLme a ls unxenale? 





./l. 
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endnu paa Landsiden er et paa den anden Side af Rivieret, som duer ikke meget, 

/erHen UoAOclor, hvorpaa er ingen anden Bygning end et Magasin; men 

paa Syd-Siden ere mange Trceer og Buffer og i alt 6 O Canoner gode og onde; 

paa Kliperne imellem Hen og Landet ere to smaa Magasiner og Lagener. Hen 

er kuns et par Bysseffud fra Landet og de Tal, som ere mcerkede i Havnen, 

betyder Favne, der ere maalte ved lavesteVande; Grunden Ml vcere siem til at 

skamfile Tougene, og besvcerligt at tigge der med sydvestlige Vinde. Det paa 

anforte Maal er Span, hvoraf 8 udgiore z Oanllce Alne«. Staden 

ligger paa z 1 Gr. 28 Min. i7Gr.6Min.N.O.^). 

I Z Forend 

vspper ffriverpag. 185. DieJnftl uno ^DchloS^»Fa6oroder^lonZactooliegtohngef^hr 
5 Meilen von vesten Lande. vapper passerer dog for entrovardig Skribent; men her seer 
Man, hvor lidt man kan forlade sig paa de gamle Efterretninger i (-eo^igp^ien. Saale-
des haver ogsaa^ddeLoulet i hans^ilioueckel^mpl're 6e ^laroe anfsrt meS omstandia 

Beskrivelse over 150 Stader, ByerogNivierer, hvis Navne ikke engang ere i Erindring 

deriLandet, og som umueligenkunde have saa reent undergaaet siden »7ZZ, dahansBog 
er ffreven. 

Disse Observationer ved 8uirs» ^lsrolco? og l'etaun har seg faaet af Voi? ^oi Fe 
^uan6eIIIIos, ekefcZ'^lca^rs» som ^0. »767 giorde Fred imellem Spanien og 

kor, og havde til disse oq andre Observationer de forns^ne Instrumenter hos sig,. Jeg 
var den Tid Vice-donsuli 8una, hvor seg ofte nsd den LEre af bans Selstab, ifarengang^ 
da Kongen sendte mig enHofmcmd sra^lsl okosmed 15 Pund Lkocvlscke og ff, ifttqOrdre, 
at gisre et stort TractementlSttVanjkk Huns forden 8psniI<e^ml>2<Ia6ern-; og fom har? 

vidste, at8psnlei-ne ikke Vrak Tlie, faaj?ulde ftq benytte mig af hosfslgcnde Lbm:o!a6e, 
Hofmanden blev strax affce? diget med en 86krs for sig og skriftlig Tak forKongcn, men siden 
han havde Ordre at bie (paa min Bekostnina) intik Giestebudet var giort, bkev Vet 
ogsaa strax anrettet. Denne Von-^or^e^usn er mcgek bersmt i 8x-nnen forfin Lårdom 
og smukke Vid"M?ab?r> oq har tillige mcd Antonio 6e Mos udgivet et fortrcessellgk Skift 
under Titul: I?esarion ^>ii?oilcT6et ViaZe- Z l'^merics MLri65onak, som eranfsrk i 
^lemoires 6es Sciences A 6es deaux ^rts, klgrs 1749. Hvilket Fcllesstab med k7!koa» 
fom den Mang tillige med ham var Oxiruine, er Aarsag i at man i Nous eru6iw-

rum Iiipt 177Z. erindrer sig ham ved Recensionen afet Skrift ̂ orlcms smerkcsngs-
etc. 8u ̂ urc?r von Antonio' cia Mos, hvor det efter megen Roes hedder 7 M enin» 
iine 6udi'o iciem czuock d!larke m k?^i^oli's» conceinin^ tke lpanll'K I^griQN LxN. 4. 
8eĉ , ung cuni alio ex ea6em iamilla  ̂ Vo (̂?eoi.̂ e^usn6e 6MtKman? 
Alstkemalleum s^xellsk 



7O EeoMphim 

Forend 1765 var Her intet andet end nogle Stumper Mure af Castellet 

j..itr. /; men da Kongen sik i Sinde her at anlegge et Handels-Sted, befoel 

han nnder Trusel af Freds-Brud alle d^ri^ne d!0nlu!er ogKisbmcend i 

(^r, I^bac og Nar6!v0Z) at enhver as dem ffulde bygge sig et stort 

Huus af Kalk og hugne Stene; og da de rigeste Maurer og ^66er i Landet 

sik famme Ordre, saa har Kongen i et par Aars Tid faaet en smuk liden Stad 

opfort paa andres Bekostning; thi han selv har alleneste ladet 8^iamen og 

Stads-Muren opfore. Profpecten mod Syd-Ost fees IV, som er tagen 

as I-Ieme, Dansk Bygmester i M3r6iv05. ^ det gamle Castel; L Toppen af 

-A?n; c Broen fra den saa kaldte Strand-Port v; n et Battene; r den 

Lonsuls Huus; <3 et Kiobmands Huus; n Lclri-

As Huns; i <>n x pt Huus; 1. et 8p2n5!< Huus; 

k? et I^rsnil^ Huus; n det forrige Huus; 0 et Battene. Om Vin

teren er her en stille tempereret Luft; men om Sommeren en bestandig Norden-

Vind og Flyve-Sand, fom paa den Tid gior Stedet ubehageligt. 

x^i^viv (^5?. eller Jern-Bierget har tilforn for

synet Jndvaanere med Jern, fom de nu lettere kan have fra det er 

ikke i Sammenhang med men skiller fra ; Beboerne kal

des IvgArAL'j) og paa Toppen 1?al der vcere et Slags Eremiter eller^o^ia) som 

paa j<a6er imellem Narok.05 og 

§. 4. 

I 
k^^K6i^c)8 eller rettest som i dealdste Tiderer 

kaldet Marto^^) , og er formodentlig bygt hvor det gamle Loearmml-Ieme-

rum har staaet, hedder paa MarueLLOZ, og er Hovedstaden i hele 

Landet tilligemed Kongens ordentlig Residenz. Den ligger paa z 1 Gr. Z7z 

Min. Lat. Staden er ikke nc?r faa stor, som den udraabes for i de fleste Be-

jVrivelser; thi jeg har med den Danffe Bygmester 8c!^ro6Sr reden i en 

Skridt 

— .——„— 

Nilllon lulioria! cis IVlsrueccos. 
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Skridt rundt omkring den i lidt mindre end en Time; ikke at tale om, at en stor 

Deel inden for Murene er ubebygt, og fuld med Rndera af de nedfaldne Hufe. 

De fleste Hufe ere fmaa og ilde bygte; Vcerelserne ere opfyldte med Scorpioncr, 

Slanger, Vceggeluus, Lopper og deslige; Gaderne ere urene og ikke brolagte, 

men fulde af dsde og levende Hunde, Katter, Rotter og sligt. Profpecten af 

Nar6I<08 fees paa V. fom er tagen og teignet af I-Ieine og 8c!?r66Sr^ 

Danske Bygmestere i ^ er en Helligdom Lsn 

som gier dette hele O.vartier helligt, faa at der ikke alleneste herder en uscedvanlig 

Taushed, men det er endogIoderne aldeles formeent at ncrrme sig dertil, og de 

, fom ikke have der at bestille , giore vel at de blive borte; ere 

138-ZierAene, hvorom siden mere; noget under c fees Mulei Hauge, 

hvor fremmede Gesandter ofte have logeret dem kuns til liden Prosit; ^ er et 

Krud-Magazin; e er Len luless 8Z^iama, hvis Taarn er meget hsi, men 

tillige faa smal, at, om det er det samme, som Loulet ommelder, da er det 

aldeles urigtigt, at tre Mcend ved Siden af hverandre kunde ride til det overstå 

/er Hvis Taarn sindes afbildet i Vignetten paa 

Titul-Bladet; derpaa ere tre store Kugler, som, fast alleBeffrivelser forsikrer, 

at skulle vare giorte af pur Guld og bekostede af en Dronning i Msrokos, der-

ncest at de vare faaledeS forhexede, at ingen kunde tage dem bort, endffient man

ge forgieves havde fat Forfog derpaa; men dette er kuns Fabel-Vc?rk; ingen. 

Dronning i har kundet disponere over faa meget Guld, thi det skat 

veie 7 O O Pund; en Dronning har kuns lidet over det daglige 

Men faa meget er vist, at disse Kugler have en besynderlig Glands og Skil; frem 

for Kuglerne paa de andre Taarne; faa det er vel mueligt, at de ere overtrokne 

med en tynd Guld-Plade. Ganffe tcet derved er en Bygmng kaldet 

8al3!i 82^613 , hvorudi fyv Konger af 82^12 Familie ffat vcere beg ravne, og 

tillige der sindes assormede i Gibs, med forgyldt Skrift paa Marmor-Plader om 

deres Regiering og Dod; der skal ogsaa vcere mange Gyldenstykkes Fahner 0A 

og KrigS-Insignia, og for det hele en stsbt Kobber-Dor. ^ er det Qvartier^ 

hvor Slottet staaer; famme Plads kaldes Lgrema , fom Kongen ladee 

st«rkbebygge, og har giort en Begyndelse med ensmuk8^Cm2) det faa kaldte 
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ZVlulei Mimuns Huus, som er stort og anseeligt efter Landets Maade, sak 

og nogle Korn-Magasiner, hvoraf tvende sees i^L. VI. som ere tegnede af 

8L^ro6er, og opsorte ved hans og de andre Oanlke Mesteres Hielp^ 

Det ene er saaledes indrettet, at Camelerne kan med deres Korn-Sakke gaae oven 

paa Huset, hvorfra Kornet lober ned i Magasinet igiennem fmaa Huller, paa 

det Kongen ikke har nodig, hver Gang, at lade det aabne, og enten lade see, 

hvor megen ?rovj6on han har i Forraad, eller frygte fos at bestieles. Det 

andet Magasin er meget storre og kaldes Mokame^Z Xorn I^.an6, L^r Ora 

MokgmeH, som med Xuiil^e Bogstaver er udhugget i en Steen overDeren. 

I samme Qvartrer ligger ogsaa Hangen ̂ lerleka kaldet, som er anlagt af I^lr. ^.6-

miral og I^lr. (leneral-M^or I^onAueville i deres Slave-Stand, og 

siden beboes af de Danl1<e Mejere, som daglig har saaledes forbedret den, at 

det for dkrittne kan regnes for et af de beste Qo^emens i Mgr6k08 ^); 

Grundtegningen derover sindes VII. 6 er Jngangen fra Gaden. A et Ma

gasin; c Viin-Ranker; Forstuer; e kaldes I^6tte8 Kammer; /Kutters 

Kammer; ^ Vandhuset; ^ Kieldere; /Stalden; AKiokenet; /Tiener-Kam

mer; 7// en Rende med det klareste og koldeste Vand, som bestandig lober der-

igiennem fra Kongens Hauge; n er Oendas's Kammer; o en Spise-Stue; 

8c^ru6er8 Kammer; ^ et Lyst-Huus; ^ et Vand-Behold; L'Malm I^,3r> 

disHauge; / ^ius Huse; ?/hansHange; -v Malm ̂ mseuc^8 Huus; 

en Hauge; ^ fattige Maurer- og ^e^er-Huse; 1 6c 2 paa samme 

Plade ere de saa kaldte Ms kendis »^2. eller Slange-Van6, som ikke 

horer till^erlcka; men findes paa adffillige Maader i Kongens Hanger, hvor 

der er lobende Vand; Skillerummene ere opmurede af Kalk og Steen, og naar 

de ere beklcedte med de der brugelige smaa Huadriller eller glasserede Stene af 

alle Farver, faa har det en flion Virkning. Slottet i sig selv kaldes Menlia, 

intager en stor Plads, siden det bestaaer as ad^ildte Bygninger 

yg Hauger, som alt er omgiven med en hei Mur, is«r den Side mod ^tla8-
Biergene, 

Jeg erindrer med Fomsielse at have logeret her L Aar og Dag« 
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Biergene, som sees paa VIII. Ved den ene Ende er inrettet en Plads 

for Strudserne med deres Unger; og uden for den anden Ende mod Biergene er 

en stor Lever-Kule, som bestaaer af et stor firkantet Hul i Jorden med et Skillerum 

og Der i Midten, hvilken yderne, som maae omsonst underholde og opvarte 

dem, oven fra kan aabne og lukke, da de ved Fode lokker Leverne i det ene Rum 

imedens de giere reent i det andet; alting er under aaben Himmel , og man kan 

see derned over en Muur, som er i ̂ Alen hei. De fleste Bygninger ere ind

rettede paa europTi'i!< med Vindver og Skraa-Tag, behamgtmed grenne gla

serede Stene. Det forstaaer sig, at man ikke kommer ind hvor Kongen og hans 

Fruentimmer boer, selgelig ikke heller kan give nogen Beskrivelse derover; dog 

siges der, at Vcerelserne Ml vcere opfyldte med en stor Deel Speile uden Smag 

og Orden, men at de Ml vcere besynderlig og overmaade rene. Uden for Lare-

ncest ved det Magasin, hvorpaa Camelerne kan opgaae, er ^66e-Qvartie-

ret Mllak kaldet, hvor foruden en Iede-Hvrighed af Lokecl) og dlom-

mvm ogfaa er en maurisk Ksid og Luab eller Portner, fom haver neie In-

seende med alt hvad der passerer. Her er ogsaa et Munke-Kloster. For

klaringen paa det evrige i Tabellen over Mar61<08 er denne: A er Urr6t) 

eller Porten ud til Biergene; ?' er ^Vlulei ̂ imun8 Hauge, som han leier bort; 

A er RelnDttkaja eller Porten til DukalZ, uden for hvilken og de fleste andre op

holde sig i nogle Hytter en Deel som ikke ter komme ind i Staden, 

men plage de Reisende med Betleri; / er en af Kongens Olie-Hauger. Sta

den ligger i en behagelig Egn paa en stor Slette fuld af Olie - og Palme-Trcrer; 

den har ingen Volde og Graver, men en hei Mur af en besynderlig stcerk Sam

mensyning as Kalk, Leer og smaa Stene, som er bleven saa haard, at man ved 

at banke derpaa skulde mene, at det var altsammen Steen, dog seer den paa 

nogle Steder meget brestfceldig ud. Man kan neppe regne 2 o tusinde Invaane-

re; 0525 tusinde, som Mr. 8t. Olon anserer er vist sor mange. Her 

er 

*) Relation <Ze ^laroe paZ. 16. 

K 
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er det varmeske Sted i hele Landet om Sommeren, og det koldeste om Vinteren, 

da man undertiden forend Solens Opgang kan see en tynd Jis-Hinde paa Van

det, hvilket formodentlig foraarfages af 

^c?38-Biergene, som ligger en halv Dags Reise fra Staden. Hg 

betyder at opstige; enten det nu er tagen af, at opstige paa Biergene, eller at 

det synes for dem , som boer paa den vestlige Side, at Solen staaer op sra disse 

Bierge, da det Ord tla ogsaa bruges om Solens Opgang ^ saa 

kunde ^.t1g8 vare kommen deraf; thi forend Arabernes Ankomst ffal det vcere 

kaldet v) N8, ^.6iri8 eller O^rim og ^.Zcierim af de forste Jnbygere og af 

kameerne ester Loekarc^ Mening ?t0lemXU3 kalder det storste 

Bierg Xisa6ir czuasi R.Z8 Dir ^ eller Hovedet af Bier-

get. De gaaer langs igiennem de marokaiMe Lande, og af Maurerne faaer 

adffillige Navne ester deres adffillige Strcekninger; de ncermeste ved Mar6^08 

hedder Orika, ^M8iiua> I^rvAa, 8uitaua, (Ze6-

ineua, Lce. Ved I^e8 ere ^auiZ8, Itam, Det 

som ellers kaldes Ii6en ^t1a5, hedder paa maurill< 8^ede1 arif«-^-

det begynder ved ^8 8partel, og ffal gaae til hemmod Meka. Det øverste 

af de store Bierge kan (som bekient) for Kuldes Skyld ikke beboes, og er hele 

Aaret igiennem bedekket med Snee, som man neden fra ganffe tydelig kan fee, 

dog har man ikke seet Snee salde neden for Biergene; ^okanne8 I.eo maae 

derfore have reiset heit op i Biergene for at finde saa overflsdig Snee, at Folk 

oq Heste deri ere omkomne. Maurer, som for Betaling bringer Snee ned 

sra Biergene, fortcelle, at naar de ffyder deres Flinter les paa en vis Heide, 

give de ingen Knald; og naar de prsve det endnu heiere oppe, saa give de in

gen Ild. Paa Midten af Biergene ffal voere bestandig Foraar med fifferige 

Rivierer og ffienne Grcesgange, hvor Lreberne fornemmelig boer; og da Til

gangen dertil er fast umuelig for Ubekiente, og man dog neden fra har kundet fee 

Ild og hore Musik, saa har dette givet Anledning til de Fabler, som ?!inm8) 

Ttrado og andre ffal have anfert derom. 

») 8daws kanels. 
Mssrt af Lsmxvmanes IIIuKiaclou al kenxlo ^lannon. 
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§. 5^ 

I 
^8.^51 eller rettere ^8Z7l tilforn 8o5ia etter 8anta Fopkia, og 

nu as^urvpTerne 82^, ligger paa z 2 (Zr. z O Min. I^at. Den blev ^.0. 

1641 forladt af ?ormZilerne, som til den Tid eiede et stort Stykke Land nden 

for Byen. Prospetten ^L. IX. er tagen ester den, som findes i ̂r. Navns 

M2ro!<anllve8l3veri; ^ er Slottet, som betyder ikke meget; endskisnt Kon

gen opholte sig her, imens hans Fader levede; A er Veien til 8a!a; c et Be

gravelses-Sted; Byens Mure, hvorpaa i alt ere 58 Canoner, som nesten 

alle ereubrugelige, undtagende 6 paa Batteriet ved See-Porten med graszillc 

Skrift, af hvilket man erfarer, at en ved Navn Mokame6 Len 8ekeek har 

ladet dem stobe i Holland; e Porten til 8mra; F er Caftellet ved See-Porten^ 

/? de L^rilines BegravelseS-Sted; ?' Losse- og Lade-Sted. Her er et fran^ 

og et hollandsk Huus, og var tilforn et Dårlig Factori. Fra Rheden maae 

Skibene flygte med 8. V. Vind formedelst det ncer hos liggende Nas elkuM< 

eller Lap (^antin, som er bekient nok af de Soesarende. Om Sommeren ka

stes Anker paa 18 5 16 Favne. Et Par Bysse-Sknd uden for Byen mod 

8uira er en Forstad kaldet under Beffyttelse af den Maurice Helgen 

Mo^grned 8a11^e, fom er et Fristed for alle Misdcedere, Fovgieldede !c. Paa 

Ven anden Side af Byen mod 83la, er en mindre Helgen, ZVIula erra-

^aman kaldet, for hvilken de forbigaaende Joder dog maae aftage deres Tosier, 

og hvis Hoved-Bygning sees XXX.I^ iA.  2.  

sindes sast i alle Land-Carter og skal som Dax^er og 

I^eo ommelder tilforn have v«ret en stor Stad og et Slot, men dertil er nu ikke 

mindste Tegn at see; Maurerne kalde Stedet Miat ^diar n Lir 

^ ̂ ^ : 101 Bronde, hvoraf man endnu hist og her kan fee nogle Op

rindelsen til dem har Msrmvl ansort i et l^pit^A^diuM) som sindes i Million 

)Moria1 6e Marueeeos !. 19, afdet8pan^ke overfat saaledes 

K 2  lydende: 

*) Jeg har ofte vant paa Jagt efter Hassel-Hsns <?i 3iicolin8) paa selv samme Sted
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lydende: "Her ligger klikenover i ov tusinde Mand; jeg hav-

" d e  io tusinde Heste, og for at give dem at dnkke, grov jeg ivi Bronde i 

" een Dag. Jeg giftede mig med z hundrede Piger; jeg var lovkyndig og seier-

" rig, og en as de 24 Xai6er, som ^akub elmanlur havde; jeg endede mine 

"Dage i 42 Aar; hvo dette lceser, siger: Gud vcer ham Naadlg!^ 
en liden forfalden og ode Bye ved Soen. 

et lidet forfalden Castel ved Soen og en elendig Bye, 

hvori boer mestendeels ^66er. Ved Soekanten findes smaa men meget vel

smagende Asters. 

as Europæerne kaldet Ma^gAan, tilhorer?0rmgi-

lerne, og bestaaer i et lidet Castel med et ringe Slot. ?c>rMAilerne begynte 

med at opfore et lidet Taarn, som Maurerne kalde LerisAa, hvilket Navn 

det siden beholdte, endffient det inbefattede mange Taarne. Dog kan Mau-

rerne ikke erindre sig, nogen Bye at have vceret der, hvilket Mr. 6e8c.Ol0N 

dog forsikrer ^). Den ffal ligge paa z 2 (ir. 5 2 Min. tcet ved Soen, og seer 

ud fra Landsiden som ^). 
ligger paa z z (Zr. er en liden Bye ikke langt fra 

Soen ved et Rivier, kaldet i Almindelighed Marlzio eller Omiradi, men der 

i Landet OmarlZX ^, som er overmaade fifferiig. Her er den ordentlige 

Overfart med smaa Barqver for de Reisende imellem 8a1a og Prospecten 

af den Side som vender mod sees IX. ̂ ). 6 er en maunlk Hel

gen; Veien tilc Joderiet; Rivieret OmardX; e Veien fra 8ala. 

er et elendigt gammelt Slot med en ara^^c 

Skrift over Porten, hvoraf sees at det er bygt as Lalekia 8ei6 Len Nekmt 
til 

Ke!>tion 6e I^aroc. 
UdiAaret l769den loMartii harKongen as^rokos bemægtiget sig dette Sted; hvilken 

Lomkarciement er afbilder paa Tegningen, der er giort af den Danste Bygmester I^eine, 
og mig overladt af^lr. Lommerce-liaac! I<ouliru^>, forrige Loulul der i Landet- Det 

ffal nu kaldes ^lskscimna z: nedfalden« 

Denne Prospect har jeg taget paa Veien fra ̂ aizat efter det blotte Aiefyn. 
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til Mu!a I8mail8 Tieneste i Aaret 1709. Det ligger teet ved Rivieret Omgrd^, 

hvorover man fores paa 6 3 8 opblceste Skind-Scekke, som ere bundne paa nogle 

småle Stokke, hvilket de kalde Macka TIZerd, og de I^ranlke ^a6eaux. 

Ofte gaaer Lusten ud aset eller flere Skind, hvorved Lige-Vcegten ophorer; saa 

det kunde vcrre farligt nok, om man ikke lod en Maur paa hver Side svommen-

de holde paa dette Luft-Skib, ister siden Strsmmen gaaer meget stcerk. Paa 

den anden Side mod 8a!a lige over for Lulauau ere nogle faa Huse, kaldede 

l'adMuam, hvor Ferge-Folkene boer. 

§» 6<° 

I 1"e6!a. 

1'^88/v er en ringe og forfalden Bye med et Slot ved Foden afde 

hsieste ^.tlas-Bierge. 

§. 7. 

I 8ie6ma. 

som i Landcartene kaldes ^nase, er Levninger 

af en temelig stor Stad, som efter Maurernes Sigende flal for kort siden vare 

forladt for Myrers Skyld, som have forjaget Inbygerne derfra. Den ligger 

paa z z (Zr. 52 Min. 

5)!^ en liden ^Ae og en flet Havn, hvorudi man ankrer paa 

12 til 6 Favne. Den ligger paa z z (Zr. 4 8 ^Aen er aldeles ubebygt, 

og paa det faste Land er kun nogle faa Huse. 

et forfaldet Castel tcet ved og Uakat, hvorudi den 

Kongelige Familie af Leui-meriui er begraven; Maurerne fortcelle, at ogsaa 

en af Discipler ligger her; men de vide ikke hans Navn. Dette Sted 

holdes for en Helligdom, vg det tillades ingen d^ri^en eller ^6cle at komme 

der ind. Ester Oasers Mening er det opbygt af R.vmerne; og i Regn-

K ) Veir 



78 GcoMphietl.' 

Veir findes der virkelig endnu romerllce Medailler ^). Der ssal ogsaa v«re 
romerne Infcriptioner 

l ̂  ̂ - den aabne Forstad har vel i Begyndelse efter 
Navnet vceret et aabent Sted, men er nu en med Mure omgiven Stad paa den 

syndre Side af Rivieret LurarAgA, som af de Seilende gemeenlig kaldes I^e-

Lale. Den ffal vcere bygt af I^Imaniur. Et Stykke as den fees paa 

XI. hvor er Castellet, som tilforn har kundet rumme en stor 

Deel Folk, og er afdeelt i mangfoldige Kamre og Vcerelser, der nu ere aldeles 

forfaldne paa faa ncer mod Revieret, hvor der er et Battene i temmelig slet Or

den. Sse-Siden af Castellet feeS paa VII!. Z^iiir. og der uden for 

mod Inaangen i Rivieret ligger paa Klipperne 5 Canoner uden Lavetter og ovrigt 

Tilbehsr, som dog bruges; paa samme Tabel ligger Staden under Z^irr. c, 

men saa dybt, at intet af den kan fees over Castels-Muren. Lerl^k 

er ved I^.itr. og et lidet Bakterie ved I^cr./; hvor man oste kan gaae i Land 

naar Larren ved Rivieret er for urolig. Paa^I^L. XI. er ved viziz Passagen 

fra Rivieret ind i Staden; er en Udgang til Seen, (som svarer till^'tr.F 

paa VIII). Hvor neden sor er Maurernes Begravelses-Sted, paa hvil

ket de franske Bomber faldte /^o. 1765. O er et Magasin for Skibs-Byg

nings-Timmer ; xx Iode-Hufe; x den v3nil<e l^orMs Huus; e den I^ran-

^e (HoQluls Huus; den I-IolIanM^e (konsuls Huus; 1 den 8venl^e 

(konsuls Huus; i< 8uk- eller Torve-Gaden, fom er opfyldt med fmaa Kram

boder; 1. LerlZ^ eller Taarn, som nu er uden for Staden, 

men 

*) See forhen Pag. 8-
**) I hvor begierlig jeg var efter at komm e derind, saa har jeg dog ikke opnaaet mit Susse; engang 

vilde jeg tage en maurilkl-laik paa og offererede en anseelig loDucater for at folge 

mig derind, og lade mig afffrwe hvad jeg sc,ae; men dahanpaastaaede 2vDncater, for 
at dele med Gouverneuren, saa blev der intet af; imidlertid onssede jeg, at en anden hav^ 
de samme Nysgierrighed; Kaid Ml^ii, som den Gai?g var tilSscs, ffn'denok 

lade sig accordere. 
Som afden i ̂arokos bortdode Danske Bygmester ^leine er tagen fra den Danias Lonluls 

Huus, og ssm velb:melte Hr. Commcrce Raad l>-vu!irux har havt den Godhed at laane 

mig. 
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men tilforn Ml have vceret inden for, og er et godt Kiende-Mcerke for de Soe-

Farende; Rivieret gaaer tcet der forbi, og just paa dette Sted er det beste Skibs-

Bygeri, og hvor Kaper - Skibene ligger om Vinteren. Dette Taarn ffal ligne 

det i Levilla, og af Pladsen, hvorpaa endnu findes endeel Rndera, ffuldeman 

sintte at der maae have staaet en anseelig Bygning. ^ er Staden 

§' ^ 

deles i 6 Provinzer, l'emZna, 

Lrit og (Zart ^). Det fornemmeste deri er felgende: 

I 
^), den beste Stad i 8arI)3NLt) deles vedet Vand 

og 8ZL616 eller gammel og ny Den fsrste M! vcere bygt i det 8 Se-

culum af en , og den anden i det : 6 Secuwm af eil LSMmerlm; begge 

ligger i en Dal og haver mange Hauger inden for deres Mure. Husene i 

delli ere store og bedre bygte end i de fleste andre Stader i Landet, og Gader

ne ere ikke faa urene; thi Staden er igiennemffiaaren med Canaler fra Rivieret, 

som bortforer Ureenligheden. Paa det Sted, hvor Kwbmcmdene have deres 

Boder, er Gaden tildekket mod Solen og ondt Veir, og det er en Lyst, at fee 

de mange Boutiqver, hvoraf enhver sielden har mere end een Ting at selge, faa-

som: Klcede, Lcerred, Kryderier, Sabe, Potter, Huer, Sporer, Kamme, 

Frugter, Kied, Fiff, Meel, Brod, Olie, Smer, Salt, Melk, Vand, 

tillavet Mad, Sabler, Flinter, Sadeler med mere, og det hver for sig. Ja 

man finder endog i et Qvartier Værkstederne felv for de fleste Haandvnrker, nem

lig : Skoemagere, Skrcedere, Sadelmagere, Svcerdfegere, Guldsmedder, 

Iernfmedder, Saugfkicerere, Snedkere, Farvere, ja VaMre saavel for Linnet 

som Uldent. Den beste Handel i hele Landet er paa dette Sted, og der ere 

adskillige Fabriqver baade i Silke og Uldent. Den fornemmeste blant 

5 O kaldes Ulknrum ^^5/^ hvori nlan fra Gaden kan fee et Vand

spring 

*) De arabiske Navne paa Provmzerne baade i 6Kos cg kes findes i Cartet I. 

At tilforn har betydet Guld, ermueligt, mm liu bett)der deten Spade
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spring samt mangfoldige Marmor-Pilarer og Glas-Lamper ^). Om Academier 

og Collegier veed man nn flet intet at sige; men der er en stor smuk el« 

ler Kiobmands-Bsrs. Staden er omgiven med en meget hoi Mur og mange 

firkantede Taarne, og paa hver Ende er et lidet Castel. Der kan nok vare hen-' 

imod 70 tusinde Jnvaanere ester Lraitlivvaites Mening; men Nr. 8c. Olon 

setter zoo tusinde, som maaffee har varet sandt i den Tid, da der i I?e8 var 

7OO 8Mmer. I er et stort forfaldet Slot, som tilforn maae have 

vceret anseelig. I 8tU3rt8 Rtlse findes en Grundtegning over 

Slottet i saaledes fem (Zc>I1m8 har giort den 1 6 2 2 ;  den har paa 

den Tid vel vceret rigtig, men af den korte Tid jeg var der, kan jeg ikke huM 

mere^end at det meste var ede, og Marmor-Basinen begroet med Torne, og 

syldt med stinkende Vand, hvori svommede nogle Gices. Da ingen Isde maae 

boe i delli, saa er her ogfaa et stort Joderi, for Resten regierer her Ufel-

hed og Fattigdom i den hoieste Grad. 

er et Bierg imellem I^e8 og Meknes, ved hvis Fod 

ligger Rudera af et gammelt Slot, som IVlaurerne kalde Xesua og 

mene, at de Ll^riKne have bygt samme. Disse Rudera sees i 8tuart8 Ntlst 

^5e1vNL8; og af det Skrift, som findes paa Stenene, anforer han fel-

gende: .. . 

<7. . . . V6 . . . . ZVI0L8I . . . I.QLNI'I . . . . 56 . . . 

IVI^X. .. ri' IVI.I. .. .... ici?H8 . . . .. 

I L . . .  K K M I V . . .  . . .  

^.VI^IV . . . IVI8I5IV . . . 8LL^8^ . . . 

1III LO ... LI' 

*) Dette er alt hvad jeg har seet, eller en Christen kan faae at see af denne store Bygning; jeg 
kunde vel have anfsrt hvad^eo har ffreven derom, menji'g tanker , at der er vel lidet 
deraf tilbage; og saaledes gaaer det med andre der forekommende Ting. Der skal i 
?es tilforn have vceret 700 8o!amer; men nn ere der 5^- Et af Collegierne fkal have 

kostet 480 tnsinde Ducater at bygge, men nnveed man ei hvor det har staaet. 







Geographien. 

er det Sted hvor T6ri5, 

Stifteren af I^e8, ligger begraven, hvilket er et Fristed for alle Forseelser, og en 

af de sterste Helligdomme i Landet. 

Mek.ne3 blev tilforn kaldet 8i1cla er en maadelig stor Stad 

en liden Dags-Reise fra k'es. Den vestlige Profpect af Slottet sees 

XII. Det er i Omkreds stsrre end Staden, og Muren imellem 6 og 5 er 

i det mindste ^ Miil lang; dog er ikke alting opfyldt med Bygninger; de fleste 

ere nedfaldne, og der ere mange Hauge-Pladser, hvoraf en iscer er MKrkvcerdig; 

thi midt igiennem den er en bred muret Vei faa hoi, at man derfra feer over alle Treer

nes Toppe, endffiont de ere Orange- og Oliven-Trcrer af anseelig Hoide. Midt 

paa denne konstige Vei staaer en Mre-Port med et stort Værelse oven paa 

Rudera af Slottet er endnu vcerd at fee, ister de prægtige Marmor-Pillarer, som 

Mula I8mai1 lod komme fra Livorno og Marseille. Det meste heraf blev 

e d e l a g t  v e d  I o r d f f i e l v e t ,  s o m  r u i n e r e d e  H / i l a b o n ,  h v o r v e d  o g s a a  m e r e  e n d  z o o  

Jeder i een Nat bleve begravne under deres her nedfaldne Hnfe. Den estliae 

Profpect af Staden fees paa samme ^XII. Fra ^ til ̂  er Slottet, c er 

det 8pkmllce Munke-Kloster. Her residerede bestandig den bekiente Tyran Mula 

l8mail, og Maurerne gaae ikke forbi hans Gravsted uden med en cerbedig 

Frygt, som han endnu ester sin Ded kan injage dem. Der kan ikke vcere over 

i O tusinde Invaanere. Muren omkring Staden er lav og siet; og Vandet duer 

slet intet. Kongen kommer der ikke gierne, thi han pleier gemeenlig at blive 

syg hver Gang, uaar han er der» 

* Denne 

s) billion tuKorial 6e l̂srueccos. 

**) Den er copieret og reduceret i mindre Bestik efter den som findes hos ^Vin6us i 8tuaits 
Reise nach Meknes. 

***) Da jeg engang kom til dette Sted, vilde lurerne tvinge mig tis, at aftage mine Skoe; 

men da jeg giorde Allarm, og Kongen, som var noget foran i en Chaise, trokkm af 2 
Negere, merkededet, gavhanOidre, at lade mig gaae ubehindret. 

L 
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Denne hele Provin; maae i de gamle ^iricanerZ Tider have vceret meget 

blomstrende; thi I^eo siger, at deri vare 40 store Stader og z vo 

Casteller. 

§> ?-

I kLmkaian. 

8M ^ skal ligge paa z 4  Gr. 1 o Min. lige over for Uakat ved 

den nordre Side af Rivieret LurarAaA eller maaffee rettere Lu UZaka 

fom betyder opfyldt med Skov og Krat, thi paa begge Sider afRivieret er over-

flodigBufk ogKrat, og ret behagelig, naar man er passeret forbi LerlZK elkalan. 

^laurerne kalder ogfaa hele Egnen ved Lu Den er en temelig 

stor Stad, hvis Jnvaanere kalde sig 81am, men af andre kaldes ^n6a!uli, 

siden de nedstamme fra dem som bleve drevne udaf Linien, hvorom tilforn er 

meldet. Den bekiendte Kaper-Havn er inden for Staden under det store Taarn; 

thi Rheden er siem og Jngangen endnu verre, hvorudi er en Sand-Banke, som 

foraarfager en Brcending eller Brcekning af Soen, hvilket kaldes af Europa-erne 

Larre, men kommer af det arabiske Ord Lel^ar , fom betyder Havet; samme 

Lekar er ofte faa stor og farlig, at ingen kan passere den, har ogfaa kostet man

ges Liv; de Maurice Barqver ere hertil de beqvemeste, siden de ere usædvan

lig hoie for og bag, og Maurerne vide af lang Erfarenhed, at rette dem efter 

Brakningerne. Med heieste Vande ffal der vcere paa karren 12 Fod og ved 

laveste 6 Fod Vand. Paa Rheden ankrer man i fort Sand paa zo til 16 

Favne. /^0. 1765 blev den tillige med Uabat af de I^rsnlke forgieves bom

barderet ; en Bombe gik langt over Staden; en anden traf den storste 8Amma, 

men over 400 rekkede ikke til Staden. Prospecten til Soe- Siden ftes paa 

VIII I^cr. Jngangen i Rivieret er ved I^itr. derved er ogsaa 

Vand-Batteriet, som svarer til n, X., hvorpaa ere z o Canoner, i teme

lig brugbar Stand. Efter?es og MZr6ko8 var denne den beste HandelS-Stad, 

09 Jnbygernes Tal kan vel beregnes til 16 Tusinde. 

*) Samme er tagen og tegnet af Hr. Lckro6er. 
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»2^^ kaldes af Europæerne , har et forfaldet Slot 

ved Rivieret 8ebu, hvor Kaperne ofte lsbe ind; Rheden er en Fierding Vei fra 

Landet, og der ankres paa 20^ 15 Favne i Sand-Grund. Den ffal ligge paa 

z  4  G r .  z  o  M i n .  P r o f p e c t e n  f e e S  " 1 ^ I I .  

afEuropceerne gemeenlig er et lidet 

og ringe Sted paa z 5 Gr. 8 Min.; var tilforn en romeri k Colonie under Navn 

Z^ixa. Den er oafaa bleven bekiendt af de Bombardement /Vo. 

1 7 6 5 .  H e r  k a n  i k k e  g a a e  i n d  u d e n  B a r q v e r  o g  m e g e t  f m a a  F a r t o i e r ,  o g  m a n  

ligger til Anker paa 1 8 til 16 Favne. Kongen har i Sinde at lade byge her 

ligefom i 8uira. Profpecten sees paa l^iz. XIII. ̂ ). 

I d-kus. 

er en liden forfalden Bye, fom har intet godt undtagen 

nogle Tobaks-Plantager, hvis Producter bringes til (ZaineZ. Den ligger paa 

z 5 Gr. 2o Min. og dens Profpect feeS paa XIII efter den afOg^per. 

er 3!udera af det Slot og Bye, hvor Doui 8el)3-

ttian, Kongen af porm^al med den beste Deel af den pM'MZilillce Adel og 

tvende Maurice Konger paa een Dag ere blevne i et Feldtsiag^o. 1 578.^^). 

1 - ^ 8 ( 3 ^ 1 ^ . g e m e e n l i g  L a t .  ^ i n Z i s ,  h v o r a f  M a u r i -

tania tinZit^na har sit Navn. Den har tilhort domerne, (Zonerne og 

Maurerne intil 1463, siden?0rMZiserne intil 1662, og derpaa de 

men den ffal have kostet dem alt formeget at underholde, hvorfore de 

lod den felv sieife ^0. 1685. siden hvilken Tid den er i Maurernes Hcender. 

Ved det yderste af Skibs - Broen ffal der vcere dybt nok for et 6 o Canon-
Skib Profpecten sees paa XIV. 

*) Tagen og tegnet der i Landet af^Ieuie. 
**) Soin er cvpieret efter den hos Damper. 

***) Profpecten ftes hos^Vmcius i Stuarts Neift nach^leknes. 

Siden -767 stal den vmMe og»ol!an^e eo"5ulerz Residenter vårs forflyttede hertil 
fra ivadac. 
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8681^ af Europæerne (^euca, er en liden Festning, som ogsaahar 

tilhsrt Nomerne, (Zorderne, Graderne, ?0i'MZiserne og 8panierne, 

h v i l k e  s i d s t e  h a v e  d e n  e n d n u ,  o g  h o l d e s  b l o q v e r e d e  a f  f i g u r e r n e  s i d e n  1 6 9 0 .  

Den ligger paa z 5 Gr. 52 Min. og findes aftegnet paal^L. I. i I-Ir. 

^iedukrs Reise-Befthreibung, hvor tillige sees Biergene Lc 

Lalpe, som de Gamle kaldte Lolumnse ?IerLu1j8. Ved den HAntke Fred 

/w. 1767 blev afgiort, at alting med 8ebta skulde forblive paa den gamle 

Fod. 
, gemeenlig I'etuan er en smuk liden Stad paa z 5 Gr. 

g 8 Min. Lompal?. Mi8vi8. 17 Gr. z i Min. N. O. imellem tvende heie 

Bierge noget over en Miils Vei fra den mi66e!1an6ll<e See i en deilig Egn, 

har mange ffisnne Frugthauger, og er behageligere end andre Stader i Landet, 

da Inbygerne ved de idelig der kommende ^uropXer8 Omgang ere blevne lidt 

civiliserede, og alle, endog Maurerne, tale 8panlk. Den en^ellke (?e-

neral Lonsul residerede her, og kunde uden Kongens Tilladelse gaae til og sta 

L^jdraltar, naar ban vilde; en Frihed, som er af stor Betydenhed der i 

Landet, naar den ikke misbruges ^). Kaperne lebe ogsaa herind, dog vilde de 

ugierne opholde sig lcenge inden for Strcrdet. Der kan vel vare 14 tusinde In-

vaanere af alle Slags ^). Prospecten, som er copieret ester den hos>Vin6us 

i 8mart8 Reise nach Mekne8, sees paa XIV. ved 6 er den middelland-

fie See; ^ et Vagt-Taarn; c Martin, det Sted hvor der losses og lades, n«-

sw, en halv Mul fra Seen; ̂ /Veien til Staden; e er Flodens Passage ;/Veien. 

tilNe!vne8/ Z' Castellet. 

§. I O. - ^ ^ 

I Urrif. 

vr: , er et lidet ubetydeligt Castel paa z 5 Gr. 

15 Min., som tilhorer de 8^anll<e. 
§. 11. 

*) Nu horer jeg, at denne Frihed ophorer. 
»5) Lrsttkvvaire mener, atderiAaret l728 var zs tusinde, men^Iauieine forsikrer, at der 

ikke kan vcere mere end 14 tusinde Invaanere-
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af Euroj 

tilhsrt domerne, (Zor^ei 

hvilke sidste have den endnu, 

D e n  l i g g e r  p a a  z  5  G r .  5 2 ?  

I>Iiedu^r8 Reise - B« 

som de Gamle kaldt 

^0. 1767 blev asgiort, a 

Fod. 

z8 Min. dlompal?. Msx 

Bierge noget over en Miils 

har mange Denne Frugthanc 

da Inbygerne ved de idelig I 

civiliserede, og alle, endog, 

neral Lonsul residerede her 

L^i^raltar, naar ban vil 

Landet, naar den ikke misbri 

vgierne opholde sig lcenge ind 

vaanere as alle Slags ^). 

i Zmarts Reise nach Mekn 

ste Soe; ^ et Vagt-Taarn; 

srcn en halv Miil fra Seen; 

lil NelvneL) Z' Castellet. 

15 Min., som tilhorer de 5 

*) Nu horer jeg, at denne H 
Liair^xvaire mener, at der 

ikke kan v«re mere end 
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§ .  I I .  

I (iart. 

ellers ZVlelilia, er ogsaa et Castel, som tilhorer d? 

8panllce. 
fcedvanlig Milvia, er den Flod, som gier Grcenfe-

Skiel imellemde marokanl^e Lande og^elemlan, der ligger under ̂ !sZder8 

Herredom. 8kav^ anforer et Castel ved , ved Navn ^!joat)e; men 

det er kuns et Huns af Kampe-Stene, som ere lagte lese paa hverandre, hvoraf 

haves mange i Marken til Hyrderne og Creaturerne nnder Navn Tliba. 

§- 12. 

De Besværligheder, som ofte mode Reisende der i Landet, foranlediger 

esterfslgende Anmærkninger, som ifcer vil vcere tienlige sor den, som maatte reise 

der ftrste Gang. Man finder ingen VcertS-Hufe og sielden Byer eller Stader 

under Veis, maae derfore bringe alle Ting med sig til Livets Ophold, iscer et 

Telt for sig, og et eller tvende smaa for Domestiqverne, en Feldt-Seng samt det 

fornemmeste af Kiskken- og Bord-Toi, vel forsynede Flaffekieldere, hvis tomme 

vordende Flaster best fyldes med Vand, hvor saadant godt antreffes; man for

semmer ikke, at medtage faa meget Brod, fom kan holde nd fra en Bye til en 

anden; paa Landet faaer man Kied, ^Eg, Melk, og paa sine Tider Meloner, 

som ikke er en liden Vederqvcegelse. Naar Kongen ingen Escorte har sendt^ 

maae man dog tage Maurer med paa Reisen, baade for Sikkerheds Skyld faa 

og for Tieneste, om en Loverdag træffer ind under Veis, da Joderne, som de 

scedvanlige Kokke og Betientere, ikke kunde arbeide. Joder kan ikke heller und-

vceres, thi Maurerne bcerer ikke nogen brillen, og den maatte da blive for

legen ved ^TLMur eller andensteds, hvor Joderne bcerer den i Vandet; da 

Barqverne ikke kan komme Landet ncer. En god Rytter udvcelger helst en Hest, 

r.:en en anden rider mageligst paa en Mule, ister om Veien er lang. Man over

legger hvor mange Cameler, Heste og Muler behoves og accorderer i Forveien 

med Ulkamel eller d!aili1euren, ellers tage de baade flereBester og flerePenge 

end Ret er. Man reiser gemeenlig 6 Danske Mile fra Klokken 6 om Morge-

L Z nen 
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nen til Klokken 6 om Aftenen; da man kan lade eller Bagagen bestan

dig rcise, og selv engang eller to opholde sig en halv Times Tid, for at fpife lidt 

kold Steeg eller andet, som man maae have ved Haanden, og dog kan man be

tids nok inhente Ivaiilen. Naar man finder en Oaar eller Landsbye af Telter, 

hvor man agter at blive, faa maae man for alting forlange enVagt afLckee^en, 

som da sender 3^4 irakere, til hvilke man om Morgenen betaler bver en ^ 

Ducat eller 5 Mark; da de Ml vcere ansvarlige for det mindste med det storste. 

Hestenes Byg og Folkenes Forttering, Mona kaldet, maae den Neifende 

betale, ja endog de Foråringer, som en eller anden iraker maatte giore, bor 

betales med lidt mere end ve ere vcerde. 

En Reisende vil besinde sig vel ved efterfelgende Reife-Route 

Fra til Mar6I<08.! Timer. 

en Plads ved Soen med godt Vand, hvorhen 

de andre Christne ledsager de Reisende, er fra 

en liden Bek af Regn-Vand fra Biergene, er 

f r a  ( Z e c a i ' a  -  - - - - -  -

dito, derfra - ----- 2^ 

dito, derfra - - - 1 

et meget ringe Sted med en lav Mnur, 

hvor indenfor er intet andet end et Begravelses-Sted 

og nogle faa Hytter famt en Plads, hvor de Reisende 

kan opsiaae deres Telt, da det regnes for et af de Ste

der, som kaldes hvor Reisende kan 

blive om Natten, og Ml forsynes med Byg for He

stene mod Betaling; de som boer der kan ikke heller som 

andre irakere forflytte deres Duarer andensteds hen; 

erfraLu8neAa -  -  -  -  -  2^ 

*) D'sse Reiser haner jeg selv giort; og da jeg har passeret nogle af Veicne mange Gange, saa 

har j-g lagt M-rke til Forjkiel paa Timerne, og befunden samme ubetydelig; dsg kan man 

ikke vente den ydersteAccuratesse, en Hest er mere mnnttr om Morgenen end om Aftenen; 

mmdi.r iLandet er ingenandenMaade atafmaaleDistancen« 

2^ 
 ̂2. 
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^ntitei< ^, en liden Bek af Regn-Vand, derfra -

Kemsra dito, hvorover tilforn har vceret en Bro, som 

kaldes Kemara; derfra - - - -

8I)a , Leve-Kilden, hvilke Dyr siges at komme 

der for at drikke; det er ogfaa meget got Vand, derfra 

Lu 8!^0r et Sted med flet Vand, hvor, man efter 

Navnet ffulde mene, tilforn maae have voret Sukker; 

d e r f r a  - - - - -  -

en Hel
gens BegravelfeS-Sted; derfra - - -

Aierm ̂ , godt Vand ved en Klippe; derfra -

8id ^ ^ en Helgens Grav; derfra -

8i6 ^ dito; derfra - -

Omai'I)X en Flod, hvorover man jettes paaBaade 

til Staden fom Veien gaaer tcet forbi; derfra 

Lu^mo , en Brond; fra/^^Zmui7 - -

^lolvris en Egn med mange Dunrer; derfra - . 

Lem kelel , tvende maurillce Helgen; derfra -

8i6 Len I^ur ^ en duo; derfra - -

8i(^ dito ; derfra - - -

8i6 ^ ̂ ^ dito; derfra - -

(zaran6o et lidet lsbende Vand; derfra -

^en^ela, en fast Ouar ved Foden af Biergene; derfra -

KentZl'cl) en Bro over Nivieret l^enu^. Denne Egn er 

uMer for de Reifende , fom der ofte blive plyn
drede og drcebte; derfra - - ^ -

Nerakse!^ Hovedstaden i Landet; derfra -
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Fra Marvkos til 8uira. 

Iilanli , lobende Vand, hvorved opholder sig Kongens 

Stutterie; fra - - - -

lobende Vand og et lidet Huns; derfra s 

AnKi8 ^, en liden Bek as Regn-Vand; derfra -

Oar l^ecWa et forfaldet Taarn, var tilforn en 

Bye; derfra ----- -

8i6 Omara , en Helgens Grav; derfra -

8ur^Iadi6 en med Mure indhegnet Plads, hvor 

I^eAere boer; derfra - - - -

et Bierg, der feer ud som en Sukker-Top med 

en Krone paa; derfra - - - -

, en Bek toet derved. 

8i6 Lu?u6 «>2, en maunik Helgen; derfra -

8ic5 Molvtar en dito; derfra - -

Godt VMld; derfra --------
Oar^mar et muret Huus for en Kaid; derfra -

^66enK en Plads, hvor omtrent et Dosin Iode-

Familier opholde sig i nogle Hytter; derfra -

8i6^d6 en Helgen, og 

Vand; derfra ----- -

var Lillas et muret Huus for en La. 

i en meget behagelig Egn; derfra -

Godt Vand; derfra - - - - -

Luira eller N0Z0M en Stad; derfra ^ 
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§. 14. 

Fra 8uira til 

^3616au^ert et Rivier fra 8uira 

Idaume^Z, et lidet Huus vedet Palme-Tr«; derfra 

I6aude1el et Breber-Huus; derfra - -

, en Hule ved Veien, hvori Roverne oste kaste 

de Reisende, som de flaaer ihiel; derfra - -

^lociia ̂ i6ii s^»>, godt Brond-Vand; derfra -

Lir ^mima ^ enBrond, hvor der gaaer en Vei af 

til Mar6!v08; derfra - - - -

IZauiZel et Breber-Huus; derfra - -

5^/2, et Salt-Rivier, paa hvis Kanter sindes godt tort 

Salt,- og i Midten flyder klart oplsst Salt; derfra 

^^5, et Rivier i en Skov, hvor man 

er usikker for Revere; derfra - - --

^0t5ia I63UAeIu! enBrend; derfra -

Oar^it liim et stort Breber-Huus; derfra 

, et Rivier under Biergene; der -

Godt VaNd; derfra - - - - -

Lemcamer et Rivier ved k^erni eller Lap 

^Aeri; derfra - - - - -

nogle Breber-Huse; derfra - -

^3rZ22Uii en Havn, som blev brugt i NuIa lnnaels 

Tid; derfra - - - - -

^36 ^amera^t , et Rivier; derfra -

^Aa6er eller 8anta Lru^ en liden Stad; derfra -

M 
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§ .  1 5 .  

Fra til Mar6koZ. 

Jgiennem Biergene, kaldet Veien over Lm8Zr6t. Timer. 

Et stort Trce med godt Vand; fra /^acler - - 4 

et Slot bygt asNu!al3mai!, hvori 

boer I^IeAere; derfra - - - - 4 

AMek et Fristed, hvor der er Vand z derfra - 4 

I6au!m^^A<^) et Breber-Huus; derfra - - z 

et Iederi; derfra - - - 5 

1"im8 (ZaMui ^^ et l'iZmin eller Breber-Huus; 

derfra ------

Am elder6a en Kilde med meget kold Vand; 

derfra ------ 4 

var eM6i et maadeligt Huus; derfra - 4  

dito; derfra - - - 2 

IIa6 elkekera et Rivier; derfra - - 2 

I^ruZa en liden Bt'eber-Bye, hvis Jnvaanere ere 

bekiente for de sietteste Folk i hele Landet, om hvilke 

Maurerne siger, at man hellere maae have at gisre 

med 1 vi 8Iu^i I: Mynde-Hunde, end med een 

eller Invaaner i derfra - - 7 

UmKa Ideia Odleiet en Brond; derfra 4 

Narkos, Hovedstaden; derfra ----- 4  

5 v Z  

A. 16^ 

Fra ^ar6k08 til ^.8^ Timer» 

^enllf et stort Rivier, paa det Sted hvor denne 

Passage er, ligger fra ^larokos -- - - 2K 

) en Brsnd; derfra ^ ^ ^ 4 

Nen2el!Z5 
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Timer. 

2 

r 
11. 

Men^a, et Bedested; derfra -

Nr?>Iake! ^2^ en Brond; derfra 

l'eselia dito; derfra - -

I^as eleln en Kilde med godt Vand; derfra 

^lakor og Alma ^ , en Brsnd og 

en Salt-Pande, som i Regntiden staaer under Vand, 

men i tort Veir er fuld af det beste Salt; det er en 

temelig stor jcevn Plads, som paa de fleste Kanter er 

omgiven med smaa Heie. Ingen tilegner sig det, 

w e n  e n h v e r  k a n  t a g e  d e r a f  s a a  m e g e t  s o m  h a m  l y s t e r ;  

derfra ------- 4^ 

8i6?!aML6 l'ili en af de store Helgene 

i Landet, for hv.lken Kongen selv staaer fra sin Hest; 

derfra - - - - - - 3^ 

en liden Stad; derfra - ? - - 6^ 

2 7  

§> 17. 

Fra 8mra til Timer. 

816 Lu ̂ er0Z6^I (^1 ^, en Helgen; fra 8mra - 2 

816 Xarmut , dito; derfra - - 4 

8i6^a3men dito paa 8ZeI)eI I^e6i6 eller Jern-

Bierget; derfra - - - - - 15 

Kelua 8sn ?1ami6o ->^2- ^ et forfaldet Slot i en 

smuk Egn; derfra - - - - - 5z 

'I'enlii', er stort Rivier; derfra - - - - ^ 

derfra - - - - ? - - 6z 

2O 

§. -8. 
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§. 18. 
Fra til ^amur. Timer^ 

l^ella ̂ Vlulu^a , en mauriff Helgeninde; fra 2 

, et meget stenigt Sted; derfra - 2 

Oani^ir ^, et Huus hvori Kaiden over ^.d>6a boer; - 2 z 

Li6 Kuskulu ^ en mauriff Helgens Begra

velses-Sted, som ffal have faaet sit Navn afXu^uN, 

Maurernes beste Spise; hvoraf den afdede har vce-

ret saadan Elffer, at han testamenterede en Summa 

Penge til ̂ uskuiu, hvormed alle Reiscnde skulle trac-

teres ved hans Grav; men da en stor Deel Ledig-

giengere ikke giorde andet end reise frem og tilbage, 

for at spise, saa horte dette Legatum snart op ^); derfra ^ 

/^ier ^-^2, Rudera af en Bye, hvori endnu ere faa Familier; 

derfra -----s Zz 

I I a I e 6 i a ,  R u d e r a  a f  e t  C a s t e l ;  d e r f r a  -  -  i  

Daui6T1kerir en Helgen ved Soen; derfra 2 

Lrakim Len I^lelel ^ dito; derfra - 2 

, Rudera af en Stad paa et Bierg; derfra -- 5 

RAt , lebende Vand i en Egn kaldet Xraker ; 

d e r f r a  - - - - - - -  z  

8i6M ken^ki ̂  ^ en Helgen; derfra - 5 

Om!) ^ Baraqverfordemsomblo-

qverede LeriiZlAa z derfra - ? - - 1 

*) Besynderligt er det, at man om et Sted i denne samme Egn, ?romontorium 8oIIs kaldet, 
finder en Anmoerkning, som her passer sig, anfsrt afOmpomanes i hans lllulii scion sl 
kelton 6c »anon; ^lels fortceller, at paa et vist Sted paa dette Forbierg have de over-

flsdig Mad, hvoraf enhver kan komme ar spise; de kalde det Solens Bord (Mela 6e! 

Loy. og forsikrer, at alt det, som der fremsettes, kommer frem paa ny ved m guddom

melig Krast (Vuelven Hnacerxor Vuru6 6ivins) xaA. zv» 
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Timer. 

andre dito; sees derfra - i 

Xekir dito, de seei! ud som smaa Byer; derfra - i 

Leril^Iiia eller , sees lige over for ved Soen -

^?amur en liden Stad; derfra - - - 2^ 

§ . 1 9 .  Z I  

Fra 8ala til Meknes. Timer. 

Lelm , en liden Skov med Egetrcrer, fra 8M 

Xeiua en^ara ^ , et asIsmaiis Neger-Huse; 

derfra ------

^in linlZIizara ^ en Kilde; derfra - -

^36 , et Rivier; derfra - - - ^ 

^otia6 Lit Lnna en Hob Ouarer; derfra 4Z 

I^acl Lec et Rivier; derfra - - - 2 

Oar Om 8oIc3N hvorafere adffillige i den

ne Egn, bygte til I8mails Moder for hendes 

R e i f e r  - - - - - -  4  

KlelvNLL en Stad; derfra - - - I 

o 

3 
1 

18 

5. 20. 

Fra 8M til l'etaun ffal vcere 50 Timer, og fra Tala til z o Ti

mer ^). Fra Meknes til I?es regnes for , o Timer. Det er een Dags Reise 

paa en bergigt og flem Vei, som paa mange Steder er usikker sor Lever, som 

der ffal opholde sig i Mcengde^). M z 

*) Ester Hr.Comnurce-Naad ̂ out^rups Opgivende. 

"*) Denne Ncise harjeggiort kort efter min?tnkomsttil Landet, da fez endnu ei forstod Sproget, 

derfor har jeg ingen speciel Fortegnelse derover. Endnu kan mmkes, at, hvor der er 

godt Vand, findes altid Folk boende i Narvsrelsen; og det er sielden man finder en 

mauriik Helgen, som so er P.ttron for nogle, som opholde sig der omkring. 

z Kapitel. 
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z Kapitel. 
Om mwcerende Inbygere. 

e nuvoerende Inbygere i de marvkanike Lande ere i. Maurer, 2. Ara

bere, z.Lrebere, 4. ^le^ere, 5. R.eneAacer, 6. ^sv6er og 7. Lj^ri^ 

ne, som ffal betragtes hver for sig. 

Om Maurerne. 

§. 1. 
De, som RuropXerne kalde Maurer, ere egentlig den Deel af Ara-

berne, som satte sig ned i Stcederne, og blandede sig med en Deel as de gamle 

Maurl og (iXcuIi, til hvis Parti Maranerne eller de s^anl^e Maurer sioge 

sig under Mu!ei ?^i6an Ao. 1 6 1 o, '^) og formerede sig saa stcerk, at der nu 

fast ingen S^or sindes i Stcederne af de gamle Inbygere. De kalde sig M05-

limin, ^ . de frelste, som siden er corrumperet til 

Iloserne kaldte dem de I^ranil<e de 8panll<e ^101^08, 

og de Danias eller som nogle ofte forvilder med Ke^ere, 

og mene, at begge ere lige sorte, da dog Maurerne ere smukke hvide og vel

skabte Fslk, de untagne, som have blandet sig med de Sorte, og som da ned-

vendig maae have adskillige Farver ; dog er deres Tal just ikke meget stort og 

daglig astager. Det er ogsaa urigtigt, at ?Ir. ?rofeflor 8ekl62er i (ZSmn-

^en^) har kaldet ^lesl'asttn der SHwavze Steger; thi den brune 

Farve hos de regierende 8e'neri5er begynte forst hos I<aie1^i6 og Ismai! ̂  

Men angaaende Oprindelsen til det Navn Mauri, da bleve de ?erii as?IinIu8 

og andre kalte I^aruli, og Araberne kalde endnu?ertien I^ars mea 
hvorledes 

See forhen?aF.ZZ. 
Som ogsia i'Wi-Kmcken hqve adskillige Navne, saasom: Mulatter, ?»lulruer, LZttl-

jer og ^o^)1gnc» 
I hans Geschichre von >^or6.^5nca ZZ. 

See forhenZZ 6c Z4»i 
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hvorledes dette Ord ?aruli er forvandlet til Mauruil, og dette iglen til^Iaurs? 

er ikke let at bestemme; thi, medTaluiii'us at uddrage Mauri afMeZi, synes 

noget for vidtloftigt; kuns lidt rimeligere lader det at fslge k0e^3rli8 Mening, 

og henlede Navnet fra det hebraiM Makur af som betyder Vesten; end-

fiisnt det er vist, at Maurerne kalde alle dem, som boer imellem l^elemlan 

og MorZreki eller de (fra isti till>lun kaldes de 8uli 

^ og de 8pani^e kalde dem ilMrkes ligeledes af^ I: 

Vesten. Nok er det vi vilde kalde dem Maurer, deels fordi Landet er det gamle 

^lauricgma, og deels fordi Inbygerne af alle UuropTer ere bekiente under 

dette Navn; man legger alleneste Mcerke til, at kuns en meget liden Deel deraf 

undstaaer af de gamle M^un, men at de nedstammer fra de^rs^ere, som kaldtes 

8arglener, som deels ved deres Ophold i Lpamen i nogle i o o Aar, deels 

ved deres Levemaade i Stcederne i ifriea selv ere faaledes afvigede fra iraker

ne z at de ikke mere kan kaldes Arabere. 

§. 2. 

Naar en Maur bliver fed, udvise Forceldrene flet ingen Glades - Tegn el

ler hsitidelige Ceremonier; men syvende Dagen derefter inbyde de nogle af Fa

milien, og siagte et Faar eller en Geed i den Nyfodtes Navn, som da fsrste 

Gang bliver noevnet; hvorpaa Kisdet strax bliver tillavet og fortceret. Er det 

Tvillinger, faa kaldes de altid ^aien og som, de mene^ 

var ili og ^at-iruce Tvillings Senners Navne. 

De fede med liden Smerte, og mangen Barnemoder staaer op anden Da

gen, binder sit Barn paa Rygen, og forretter alting i Huset ; faa Dage efter gaaer 

hun ud i Byen og har Barnet stedfe paaRygen, hvor det bare Hoved stikker 

frem i Kuld og Hede, Regn og Soelffin, Blcest og stille Veir, veed ei hvad 

Sveb, Snerliv, Ledebaand, Gangvogn og deslige betyder, og dog, ferend 

Aaret er omme, seer sit Barn friff og stark at gaae hvor det ffal vcere^ 

§ - z  
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I det siete Aar begynder de at gaae i Skolen, eller settes til Haandvcrr-

ker. Af Skolen udgaaer de fleste, naar de kan lcese og skrive; men nogle for

lade den ikke, forend de kan oplcese den hele Xoran uden ad, hvilke da holdes 

for vel studerede. Er det en fornem Mands Son, saa fores han pyntet til Hest 

igiennem de sterste Gader med Musiqve for sig. Siden gaaer de og driver intil 

de saaer i Sinde at gifte sig. 

§. 4> ' 

figurerne seer ikke langt hen i Tiden, men lader hver Dag have sin 

egen Plage; de bekymre sig kuns lidet, om de kan sorserge en Kone, og det er 

ikkc rart at see en ung Person paa en Snees Aar at gifte sig uden Medgift, uden 

at eie noget, og uden at have lcert noget eller appliceret sig paa nogen Ting, hvil

ket kommer as deres scerdeles tarvelige Levemaade, og af at de lade sig neie med 

nedvendig Fede og Kloede, ikke kiendende den Ppighed, Pragt og Forfængelig

hed, som gaaer i Svang paa andre Steder, og er Aarsag i at saa mange ere 

og blive ugifte. 
Fruentimret kan ikke gifte sig selv, men maae gives bort af en Mands-

Person, saaledes at om hun ei har Fader, Broder eller nogen af Familien, sak 

tilkommer det Xadj, hvis Valg hun ei kan modstaae, med mindre hun er en 

Enke, da hendes Samtykke dertil behoves. Den Beilende henvender sig forst 

til Faderen, etter den som er i hans Sted, og begierer til Wgte hans Dotter> 

som han endnu ikke har seet, belovende en vis Summa Penge, sor Exempel 

1 o v Ducater, hvoraf han accorderer at betale noget comptant, noget i Stads 

og Klceder for Bruden og Resten om han skulde faae i Sinde at skille sig ji.a 

hende; de som have intet, love dog noget, men give intet; bliver de eemge, 

saa gisres en Contract for eller I^ocarij public!, og Faderen giver en 

liden Collation. Efter et halv Aars Tid holde de Bryllop, da Brudgommen 
Aftenen 

— - > - - ^ 

») See 1 Mos. B. 24. 5Z. Og Svenden udtog Solv-Tsi og Guld-Tsi og Klceder, og gav 

Redekka. 



Giflermaal. 97 

Aftenen tilforn rider igiennem Gaderne med en stor Skare efter sig; paa Bryl-

lnps-Dagen skeer samme Optog, da Bruden er i Folge med, siddende paa en 

Mnle i et firkantet Bur, som er tildekket med Silke-Torklceder, Nurnberger 

Spcile og andre Bagateller; endeel unge Karle stille sig mod Brudgommen, 

og skyde med les Krud, hvo der forst kan blive scerdig, og kommer dem en Jode 

i Mode, da maae hans Hue holde for, og tiene dem til Maal at skyde ester, 

saa lcenge der er en Pialt tilbage.' Brudgommen, som rider paa en smuk Hest 

har gemeenlig en blaaDeira eller Kappe over kliken, en8eke6 eller Turban 

paa Hovedet, og over den hoire Arel hcenger i et bredt Baand en stor Sabel; 

vil han giore sig fornem, saa holder han et Tsrklcede for Munden, hvilket ogfaa 

ved andre Lejligheder er et Storagtigheds-Tegn hos Maurerne, og naar de ikke 

engang eie et Tsrklcede, saa holde de Maiken for Munden; desuden gaaer en 

for ved ham, som med et Klcede bortjager Rog, Stov og Fluer. Musiqven, som 

folger umiddelbar efter Brudgommen bestaaer af z Hautboister og ligesaa mange 

Trommesiagere; derefter gaaer en stor Deel Mgurer med Trin, og dei 

hele FolgeMb siuttes af Negerind^r, som bcere paa Hovedet den og de 

ovrige Natter, som ved Hjemkomsten spises af Vennerne. Ved denne og andre 

Hoitideligheder spiser Fruentimret for sig felv og fees ikke af Mandfolkene, saale-

des fom tilforn i Liler8 Tid, da giorde et Giestebud for Qvinderne 

alene Efter Maaltidet, da det endnu er Dag, bliver Brudgommen led

s a g e t  t i l  B r u d e n s  K a m m e r ,  s o m  e r  g a n f f e  m o r k t .  - - - - - - -

- - - - - Efter given Tegn bliver Doren aabnet, og Linkladet med det 

Jomfruelig Kiende-Mcerke udleveret til tvende uden for vcerende^dul, som strax 

derover forfatter et Document, der til Brudens Fader bliver overleveret; derpaa 

modtages dette Kloede af nogle Ovinder, som strax med GlcrdeS-Skrig og Trom

men paa bringer det til Faderens Huus, hvor det tillige med det skriftlige 

Document bevares til paakommende Tilfalde. Ofte maae disse tjenstagtige Ma

troner og Skrivere giore lang Opvartning, udertiden Natten over og underti

den 

*) Ester i, 9,. 

N 
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den lcmgere; Brudgommen faaer da vedDerens Aabning forsteGang Lov at see 

sin Brud, og maae da tage til Takke med hende, saadan som hun er ^), uma

gen han kan gotgiore, at hun ikke var Moe, da han strax kan forskyde hende, om 

han vil, og Faderen maae give Medgiften tilbage med alt hvad Brudgommen har 

bekostet paa hans Dotter; dog kommer det sielden dertil; thi de som have det 

nodig vide gode Raad herimod, og mangen ung Due maae ved denne Leilighed 

miste sit Liv. I passerede i min Tid efterfslgende Anecdote: En aldrende 

Mand tog en ung Pige, og da han tvivlede om sine egne Kræfter, saa spiste han 

en temmelig Deel Mufcat-Nedder, som der regnes blant dette 

giorde og saadan Virkning hos ham, at han uden Moie vandt den Seier som han 

havde sorestilt sig vanffeligere at erholde; han troede sig altsaa bedraget, og be

skyldte Bruden for at have i Forveien sorloret sin Iomsruedom, sendte hende der-

fore hiem igien til Faderen; men denne lod Sagen komme for I<a6l, og frem

lagde ikke allene det ommelte Linklcede, som Qvinderne havde bragt ham tilligemed 

det derover lovlig forfattet Document, men enl og fremstillede Krcemeren, som 

havde solgt Muscat-Noderne, der forklarede, at Brudgommen havde udladt sig 

Med, til hvad han vilde bruge samme; hvorpaa Kacki tildomte ham at beholde 

sin Brud upaatalt, med mindre han vilde udbetale den i Mgteskabs-Contracten 

belovede Summa, og mulcterede ham oven i Kisbet anseeligt, hvilket blev strax 

bekient over den hele Bye til Mandens Forhaanelse. Bruden maae i 8 Maa-

nedcr ikke gaae ud af Huset, men Manden kan flippe med 8 Dage , i hvilken Tid 

han i Spog af Venner og Bekienterc bliver anseet som Konge, der ligesom i 

vore gamle Dags Jule-Stuer kan afsige Domme og paalegge adffillig Straf; men 

nu gaaer de meget forsigtig til Vcerks dermed, siden Muiei paa een 

Daq lod faadanne 8 Brudgoms-Konger binde til Mulers Rumper, og sicrbe paa 

Gaderne imil de dsde 

5) Maaffee er det ogstaledes gaaet med ^scod, som ikke vidste fsrend om Morgenen, at det 

var som havds sovet hos l)5in i Steder for Rachel i Mos-^B. 29. 
Derfore sagde dLnne 1 Bog 29, 27« 
Mio'rs Lrsrs barbal 247. 
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5. 
En Mand kan have fire TEgte-Koner, og holder desuden Med-Hustmer, 

om han kan underholde dem.) De Rige have et Huus for hver Kone, og 

da de, iscer som ere nygifte, ere meget ffindsyge, saa lukker de gierne deres Huse 

i Laas for deres Koner, naar de selv gaaer ud; hvorved de dog ikke befries frq 

den dem saa ubehagelige Titel af Xaran eller Hanreder; thi da ingen offentlige 

Fruentimmer taales, saa er enhver Mands Kone udsat for Fristelser, saa meget 

mere, som Konerne selv ere hengivne dertil, deels af naturlig Tilboielighed og 

deels af et Slags Hevngierrighed; da dem ikke synes, at en Mand burde have 

fire Koner, men snarere at en Kone burde have fire Mcend. Den Tvang, som 

menes, at skulde forhindre CWoven, er jnft det som befordrer samme; en Kone 

maae ei blotte sit Ansigt sor en Mands-Person ; men da en Mand ei heller maae 

blotte en Kones Ansigt, saa bessger Elskeren en Mands Kone i hans egen Nar-

vcerelse under Fruentimmer-Dragt, da Manden gaaer bort i Tanke, at det er hans 

NaboeS Kone, og lader dem alene; kommer han uformodentlig hiem, og finder 

fremmede Fruentimmer-Tofter uden for sin Kones Der, faa gaaer han ikke ind 

til hende. Konerne besoge oste deres afdede Venners Gravsteder uden for Byen; 

der har Elfferen ogfaa Leilighed at infinde sig forklædt; og hvo veed en Mands 

Vei til en Qvinde? ikke at tale om, at jo mere en Ting er forbuden, jo begiers 

ligere er den. De tage sig dog meget i Agt, thi Mandene farer grumt afsted 

med dem, som de antresse; saaledes i min Tid da keis i ̂36 fik at vide, 

at en af hans Koner og en saa kaldet Helgen msdtes ofte i Hauge uden for 

Byen, lod han en Dag ved sine Negrer gisre et Stykke Jern gloende, med hvil

ket han i fuld Spring lob ind i Hangen, jog den Hellige over Plankevcerket, og 

med Jernet tilredede hans Kone saaledes, at Lysten derefter aldeles forgik hende 

M siig Handel. ̂ ). 
N 2 6. 

*) Hvilet sidste dog ikke er i Medhold af Koranen. 

Forrige i iVlarokos ttr. Lommsrce-kgac! koulirup fortaller mig, at i hansCon-

sulatsTid vilde Micka KosrZli presenters sin smukke Dotter til Kongens Serail; men 

da en 8eV>en5 kort tilforn havde sundet Leilighed at lokke hende hen til sig, og havde 

kpdt den Faveur, som var tiltcrnkt Kongen alene, og Iklclisn ftrax fik Efterretning 

herom. 



tOO Maurernes Tamper-Ret 

§. 6. 
Endog uden Aarsag kan 6N Mand ffilles fra sin Kone, naar han vil; men 

har han Aarsag, og dog tcenker at tage hende igien, saa maae han i Skilsmisse-

Brevet sette, at han ingen anden Aarsag har end den Tilladelse som Loven giver 

ham, og da maae han udbetale hende den Summa, som ved'2Egteffabs-Con-

tracten er fastsat; kan han derimod overbevise hende om UtrosVab eller Opsetsig-

hed, og aldeles vil forkaste hende, saa betaler han hende intet, og Faderen eller 

Familien moae tage mod hende. Men dette ffeer sielden, thi ved deslige store 

Forseelser, hvoriblant ogsaa Mord, behoves saa mange Vidner og Omstændigheder, 

at sielden kan domme deri efter Loven. Konen kan ogsaa skille sig ved 

Manden, om hun kan bevise, at han ncegter hende den fornodne Underholding; 

eller og om han onffer Forbandelse over hende med de O d: ilanek 

^-^5^ Gud forbande dig; eller og han svcerger fal^elig ved hende tre Gange, 

da han den forste Gang betaler 40 Skilling, anden Gang en eller Ho

ved-Smykke af nogle Ducaters Vcerdie, men tredie Gang Ml lade hende fare, 

da en anden ferst maae gifte sig med hende, sove H06 hende, og igien forffyde 

hende, forend han kan faae hende igien, og det forst efter 2 Maaneders Forlob ^). 

liVancisco el ?uerco fortceller en anden Maade, som en brugte 

med sin Kone, der havde vceret ham utro: efter at de vare adMte, blev han til 

Sinds, at tage hende igien, med de Vilkaar, at hun ffulde siuttes 14 Dage i 

Arrest med den husligste som man kunde finde; hvilket hun ogsaa gier

ne ingik, oz hvorefter han giftede sig med hende paa ny. Dersom den fraskilte 

Kone giver Die, saa kan hun ikke afvanne Vårnet forend ester 2 Aar, i hvilken 

Tid Manden maae underholde hende. 
§. 7. 

herom, saa lod han sin Dstter qvcele for sine Hins, og begrave paa selv samnre Sted; 

hmdes Moder ffinite sia nogle Dage ien^auia, men han sik hende siden fat, og lod 

hende tillige med enIodinde oa 2 Slavinder dråbe, foregivende, at de derom havde 

varet Medvidende. Dette var en forvoven Gierning, da ingen understaaer sig , at 

gisre stigt uden Kongens Tillad-Ise; men Kongen fandt Havn saa rerfardig, 

at han endog roste ham derfor, og sagde: l K-o5tLli! jeg undskylder dig,. 

Hls-lck. z > Cap. som strider lige imod Moses Lov, see 5 Mos. 24, A. 4. 

^ lis ^lgrueccos. 



Maurernes Enker. 

§. 7. 
En Eukt Ml serge ester sin Mand 4 Maanedc't og 10 Dage, dette kalde 

de sc>s- i den Ti) skal hun blive inde, og klnde siz siet med sort Hoved-

To! og uden Selv og Sminke; men laver hun til Barsel, saa skal hun serge 

intil hun kommer ned, og i saa Fald er den AfoedeS Familie forpligtet, at for

gasse hende saa lsnge hendes Underholdning, hvilket de kalde 

En Negerinde, scm den Afdede har sogt Seng med, kaldes 

samme skal serge 2 Maanedcr og 6 Dage dette kaldes Ili'idra be

findes hun da imidlertid frugtsommelig, saa er hun siden fri for Slaveri, og kan 

ikke scelges; ikke heller kan nogen sclv ftlge sin med hvilken ham 

har avlet et Barn, uden i yderste Ned. 

5- «-

De gaaer gemeenlig til Sengs uden Lys^ og staaer op forend Solen lader' 

sig tilsyne, gaaer saa i 8^!Mmen for at holdeBen, og derfra kil deres Forret-

ninger, om de have nogle; thi de fleste have ingen, og drive hele Dagen unyttig 

bort. De som have saa meget til beste, at de kan leie sig en Kramboe, fttke sig^ 

ned deri, og ere sornoiede, om de kan snlge for- 4 eller en Mark den^ 

hele Dag; ja endog Grosserere bruge deu samme Oeconomie, for at ffirtte deres 

Velstand. 

Om Morgenen spise de gierne , det er en varm Suppe asMeel 

og Vand, lidt Olie og Salt; i samme er en stor Trceffee, af hvilken enhver af 

De Ncervcerende benytter sig; og om Suppen er for varm, saa lader de den urert^ 

intil den er tilpas;, da det er dem forbuden^ at blcrse paa ben, for derved at kiele 

den Om Middagen spiser de Viindruer, Figener eller Meloner med Bred^ 

som er overmaade godt, naar det er lavet af Hvede, og faa?s hver Morgen frM 

paa Torvet; nogle lave det hiemme i deres Huse, men lade der bage i Byen, da 

Bageren for sin Umage brakker ongefcsr den ficrde Deel deraf; men Bred af 

M z Bygmeel 

^ Sc-e 40 



I<D2 ZTam-Lmeg daglig Levttet» 

Bygmeel er kuns siet, og spises af de Fattige, siden de deraf faaer Meest for 

res Penge. Noget forend Aften giores deres beste Maaltid, da de, som have Raad 

dertil, gemeenligen spise I<U8l<U8 etter Xu8!xul0, som settes paa et Bord, der 

ligner vore Solde, hvor omkring de setter sig paa Hug uden Servieter, Dug, 

Skee, Kniv, Gaffel eller deslige; hvis Brug, de sige, vilde kuns bringe dem 

i Omkostninger; men de stikke den bare Haand i Fadet, og tage saa meget paa 

eengang, som kan rummes i Munden. Denne as Navn saa bekiente Kuskus 

laves saaledes: en tager et stort Trce-Fad, hvori hun rorer lidt Hve-

demeel og Vand frem og tilbage, intil det bliver som Gryn ; siden legger hun be

standig en Haandfuld Meel og lidt Vand til, og arbeider dermed, intil hun faaer 

saa stor en Portion, som behoves; derpaa bliver en Leerpotte sat paa Ilden med 

serff Kiod, der oven paa settes en anden Leerpotte med Huller i Bunden, hvorudi 

den forhen tillavede Xu8ku8 under lugt Laag koges af den Eem eller Dunst, som 

opstiger fra Kiod-Gryden, og undertiden siaaes noget af Suppen paa Xu8'^lerZ) 

intil den endelig er kogt nok; da den anrettes i et stort Steenfad, som er gansfe 

smal neden til og viid for oven; paa Xuskuien legges det kogte Kiod tilligemed 

Haardkogte asffalede^Eg og nogle kogte tilsidst kommer man Smor 

deri og farver det Hele med Safran; men Suppen kastes gemeenlig bort. De, 

som ikke have Raad til denne deres Liv-Ret, bringe et Fad med Olie eller Hon

ning, hvorudi de tillige dyppe deres Brod " For Maaltidet bringes dem 

Vand ̂ ), hvorudi de vaffe den Hoire Haand; thi med den venstre rorer de intet, 

siden de dermed vas^e deres Legemer; derpaa sige de: Lesin ̂ 11-^ o: 

i Guds Navn, og begynde gierne ved de haardkogte 2Eg, ligesom de ogsaa flntte 

Maaltidet med Frugt ester domernes! Maade ^). Naar de have spist, 

siikke de Fingrene , og sige: 1MK Gud ffee 
Lov! 

Savedes maae Llintiuz med sine Discipler have spist 26,2Z. item 15,26. 

Den som dyppede med Haanden med mig i Fadet« 

**) Dette er endnu i fuld Brug i >Veiky6ien. 

5**) Ad Ovo uzyue a6^Ia1a. 

».»»») xx endog befalet, klalek. 4O Cap. 



Maurerne Spise. 

Lov! vafkende Haanden paa ny. De som have saaet Spise fra Kongens Tafts, 

raabe tillige sorffrakkelig hoit: Mak idarlc^amsr 8i6i. Gud velsigne Kongen. 

De bruge baade ftiff Smor ^ed6a og gammel Smor Lmen 

men det sidste er det dyreste og klareste; det kiernes i et heelt GedeDnd> 

hvorpaa Haarene vender ind ad, og bringes i smaa Krukker eller paa Kaalblade 

til de smaa Kramboer paa Torvet, hvor Kioberen kaster det ind i et dertil iuret-

tet Hul i Vceggen; og da samme aldrig giores reent og sielden ganffe udkommes 

ved Salg, saa kan man flntte sig til hvor marmoreret og stinkende det maae 

vcere. I Stedet for Smor bruge de Fattige Oxe - Faare - eller Gede-Talg, som 

rolles sammen og torres i Vinden. Deres Oste ere smaa, haarde, sure og fasb 

uspifelige. Deres ovrige Spife bestaaer i 8nnl<>k ? et Slags Meelkager 

som AMeffiver, Lu j^ormna ^ ̂ opplukket Kiod med Nudler og 

Mandler, og Morolia ̂ , kogt Kiod med Honning, Mandler og Rosiner. 

De fom have lang Vei at reife, forsyne sig med en Pose fuld af branket Meel og 

en liden TrceMal; hvor de da sinde godt Vand, blande de Meel derndi, og be

finder dem friske, lette og vel derved. Maurerne slagte alle Creamre i Guds 

N a v n ,  v e n d e n d e  s i g  m o d  M e ^ a  o g  s i g e n d e :  L e s m  K e l l a r o :  

I Guds Navn, Gud er stor! De ffyde ogsaa deres Vildt i samme allerhoieste 

Navn, og kan paa den Maade spise hvad de tresser, Sviin umagen. Kiodet 

vaske de sardeles reent, og ftge saa meget mmligt at faae al Blodet ud. 

Det er bekient nok, at Mokame^anerne og folgelig Maurerne efter 

deres Lov ei maae drikke Viin eller noget, som kan gisre drukken; men de giere 

det dog hemmeligen, nogle hos de (^krillne Slaver, som handler dermed, an

dre hos ^vclerne, og andre i deres Hauger uden for Byerne, trykker Saften af 

Druerne og lader dem komme i Giering udi store Leerkrukker. En Lkrit^en^ 

som befandtes at give en Nsur stark Trik, kom vist i stor Fortråd; naar man 

derfor vil glade siig en Zaeeki Ven, giver man ham Leilighed, felv at tage noget. 

Maurerne> fom befindes drukne, straffes ester Loven med et bestemt Antal 

Stokke-Prygl, untagen Tekernerne, fom straffes ved Skam og Forag.t; faa-

ledes har man feet en 8e!ieri5 sidde bagvendt paa en '2Eftl i LkrNnes Klader 

med ^en Abe paa den ene Side og en H'^nd paa den anden; for ved ham gik en^. 

fom 



Maurernes Drikke. 

som skreg bestandig, at denne havde drukket sig drukken, og bag efter fulgte 

utrolig Mcengde igiennem de fleste af Marcos Gader. Dog er dem tilladt at 

drikke Saften af kogte Druer med Caneel og andre Specerier, hvilket de kalde 

^.rrub ^5^ ̂ , som vel ikke kan giore dem drukne, men bringer dem i god Hu-

mcur. Caffee og Thee drikke de fast ikke, uden naar de kan faae det for intet. 

Melk og Vand er altsaa deres fornemeste Drik, ister Cameel-Melk, som de holde 

for et Lcimulans. Dette er da Aarsagen, hvorfor de ei, fom hos os, beder 

om Drikke-Penge, men om Mwd-Pmge, eller efter Ordene: for at kisbe 

Kiod des enlekerl el^em. 

Det er mcerkeligt, at, endffiont ^Vr3Zi)erne og ^urkerne i Levanten 

ere saa store Elffere af Smog-Tobak, I^Iaurerne dog aldrig enten fnuser eller 

smeger, eller, som de kalde det, 8ekrok ^66eelian ^ : drik

ker Rsg, untagen nogle saa Ssefolk, som dog sielden giore det offentlig. 

Da de ikke maae drikke dem drukne, saa holde de for tilladt at spise sig 

drukne, hvilket skeer ved Frset og Bladene af en Urt, kaldet 

som i alting ligner vor Hamp og gior dem drukne eller halv 

forrykte, saa dem synes, at de ere de lykkeligste MenneMr paa Jorden; gemeen-

lig tyggede Frset og Bladene sammen, eller og de koge dem og Stokkene med Spece

rier og Honning, hvilket de kalde Malun hvoraf en Theeffee fuld 

kan giore dem Hovedet gal nok. Noget andet er /^rZila, ^ 1, fom be-

staaer deri, at de paa en Pot fuld med Vand jetter en Steen-Talerken, hvorpaa 

^Zlel'ute^en lcegges og antcendeS, da de deri stikke et Rer, og af z a 4 Trcek 

blive alt drukne. Samme Virkning har ogsaa Opium hos dem; de kalde den 

og de fleste ere saa vante til den, at de kan paa eengang 

spise et Stykke saa stor som en Vald-Nsd. 

For Resten giere Maurerne ingen stor Vcesen af Spise og Drikke, 

Giesteri, Skuespil, Musique, Dans og deslige. En KvNt, en Hkst og 
en 

Man kan ikke let afgior-, om det er virkelig Hamp, uden man maatte have Lejlighed, 

at lade undersoge, om Hamp har samme Virkning; thi afNaunet faaer man 

ingen Oplysning; De kalde alt Groes i Almindelighed 

I Levanten kalde de Hamp^^^n-id, og bruge dog Haschischa under sitNaun. 



Maurernes kiereste Ting. 

en er det fornemmeste, som en Mand snsker sig, hele Resten bekymrer 

han sig wns loseligen om, og den Rige udviser sin Pragt, ved at forege Antal

let af de ommelte z Ting 

§- Z-

Naar en Mand vil besoge den anden, da tor han ikke gaae ind i Huset 

uden Tilladelse, men maae forst banke paa Porten, enMsnt den er aaben; er 

Manden da ikke hiemme, saa gaaer den besogende bort som snarest; men er hatt 

hiemme, saa kommer han og hilser ham ved Porten, gaaer bort igien, for at o> 

skaffe sine Fruentimmer af Veien, at de hverken kan fee eller fees, bringer saa 

den Fremmede fra Porten B«d i et lidet Voerelse; hvor de byde hverandre sielden 

andet end en tor Samtale, fom gemeenlig gaaer ud paa Stats-Sager, om hvilke 

endog den ringeste Maur bekymrer sig, og paa Elffov; dog tor den Fremmede 

ikke sporge sin Ven, hvorledes hans Koner lever, menalleneste, hvorledes lever 

dit Huns? Xi5 Xan Oarek? Naar Konerne befoge 

hverandre, sikriger Vertinden af Glcede mange Gange: 

og det ganffe hoit, at man kan hore det langt borte. Dette er ogfaa deres Fry-

deffrig ved Festdage, Sejrvindinger og deslige; men ved Sorg raabe de: ^lak-

uak-uak uak. 

§. i O. 

Al Lykke-Spil er dem i Xoranen8 2 og 5 Capitel forbuden, dog spille 

de hemmeligen ister det Hgnll^e Spil I^ombre , men 8etreniAk 

eller er dem tilladt og deres fornemmeste Spil, og mange ere ret Mestere 

deri; de spille det ikke for Penge, men den som taber maae taale, at den anden 

setter 

*) Som der fortcrlleS om en Mand i Europa, der efter en ham tilfalden stor Arv hver Dag havde 

paa sit Bord en enAellkOst og en vettxlialik Skinke, scm det lakreste han kie tte; og da 

han engang blev adspurgt, hvorledes han vilde tractere, naar ham cn lige forventet Arv 

maattt tilfalde ? svarede han: Saa vil jeg hverDaghavepaamitVord2Osteog 2 Skinker. 

O 



Nauiernes Vesogelser og Spil. 

setter ham en Fier eller et Straa i Turbanen eller Huen, som er dem meget em-

findligt. Kongen kalde de Dronningen Taar-

net Lrrock, Springeren Alfers, Loberen Aifil, og Sol

d a t e r n e  ̂ 5 ^  L l l i a r i ;  h v i l k e  F i g u r e r  d o g  i k k e  l i g n e r  n o g e t  C r e a t u r ;  m e n  h a v e  

visse Afdelinger og Adffillelses-Tegn paa sig, som fremmede sorst maae lcere at kiende. 

En af deres allerstorste Fornoielser er det som de kalde elbarvlll 

eller Spog med Krud, som skeer ved Heitideligheder og overor

dentlige Lystigheder samt TEres-Beviisninger, saaledes: Naurerne (ogsaa 

^ra!)erne for sig selv) til Hest dele sig i tvende Partier paa en jcevn Plads, saa 

at der kan vcere 2 Bosse-SkndS Distance imellem dem; de giver da forst et Skraal, 

som naar de gaaer les paa Fienden i Krig, derpaa rider nogle fra begge Sider 

lige mod hverandre i storste Galop med opfpent Bosse, men dreie lidt af, naar 

de kommer hinanden nar, og skyde saa hverandre i Siden eller Ryggen med los 

Krud, for hvilket er ingen Forladning. Naar da hver Parti rider sagte tilbage 

til sine Folk, for at lade paa ny, eller rettere, for at kaste en Haandfnld Krud i 

Bossen, saa bliver det af en andet Parti forfulgt i fuld Galop og skudt i Ryggen, 

hvilket vedvarer saa lange som de have Krud; hertil horer vist at vare gode Ryt

tere , og det ere de. 

Et andet Slags er , da de stille sig i en Halv-Maane, 

og ester en vis Tempo affyrer deres Bosser en efter anden, som et Lobefyr, hvil

ket foruden at vc?re til Lyst paa Festdage eller til 'ZLre for en stor Mand, ogsaa 

er et Slags Mynstring i Leiren, da hele Armeen saaledes maae vise sin Fcerdighed ̂ ). 

§.11. 

j- si'. ^ - i-, ^ 

5) Saadant har jeg meget ofte seet, men engang ister med besynderlige Omstandigheder, nemlig 

i Festen 1766. Da^lr. Kammerkors Kaas biev tilsagt, at msde paa Taget 

ss d<t Munke-Kloster i I^eknes (seelad XII. I.iti.c.) hvor forbi Kongen med 

sit anseelige Fslge passerede, da han efter Sadvane havde holdet sin Andagt ved en der i 

Narvcerclsen voerende Helgens Grav- Ikke alene Prinzerne og det hele Folgeskab lssnede 

deres Bosser lige mod Hr. Kammerherren, men endog Kongen selv giorde det samme 2 
Gange; hvilken ZEr« knnS faa kan rose sig af, og farre vilde snste sig, for den Fares 

> Skyld , som man er underkastet; vi besvarede samme fra Terassen hver Gang med ek 

svrskrKkkeligt idzrlc ̂ Xmsr Li6i s: Gyd velslZnx ^ 



Maurernes Hilsen og Sædvaner. 

De hilse hinanden fligtig med 8a!em ali'com men til de 

d!!irl^ne sige de alleneste 8a!ama Hilsen, eller 8sbKi ele^aer 

^ god Morgen. De sige ogsaa Mar^adaize^om 5 ̂  Vel

kommen! Undermand bukke sig, og sette den hoire Haand paa det hoire Knce 

heldende Hovedet til den ene Side; naar Overmanden sidder til Hest, kysses 

Hans Knce eller hans Fod; men for Kongen falder de ned og kysser Jorden. 

Ligemcend kysser hverandre paa Hovedet og Skuldrene, samt giver hinanden 

Haand, hvorefter enhver kysser sin egen Haand, igientagende uden Ophor Kit' 

L n m ?  K i s K o m ?  ^ a l e k ? ^  

hvorledeS lever du? hvorledes har du levet? hvordan er din Tilstand? hvortil 

den anden svarer ala ekaer ^-5^ ^ ̂ ret godt; ellers svarer de: k-lak 

^2-^. —naar de befinde dem kuns maadelig. Fruentimret kysser paa 

Mandfolkenes Hcender, isoer Konerne paa Mandenes Hcender i Stedet sor at 

Mandfolkene her kysser paa FruentimretS Hcender; ja der ere mangfoldige andre 

Ting hos Maurerne, fom ere tvertimod det som er Brug hos os: vi bede de 

Fremmede, at gaae forst ind i vore Huse; Maurerne gaaer selv forst ind. Vi 

blotte af'A5rbodighed vore Hoveder; de blotte deres Fsdder. Vi kysser paa 

andres Hcender; de kysser paa deres egne. Vi kaste det stade afHaanden op mod 

Vor Ansigt, naar vi giver nogen tilkiende at komme ncer; de kaste med den stade 

Haand ned mod Jorden i famme Henseende. Vi lade Manen paa Ridehesten 

falde til den venstre Side; de altid til den hsire. Naar vi gaaer fra Kongen el

ler vor Overmand, faa vende vi dem Ansigtet saa lcenge, som vi kan, og gaaer 

ordentlig og scedelig; de vende dem strax Ryggen og lobe det beste de kan. Vi 

fiuaer op af TErbedighed; de sidde paa Hug. Vi Mandfolk kaste vor Vand 

staaende; de altid siddende. 

§. 12. 

Deres Klcededragt forandre de aldrig, og vide ei af Moden at sige; k'a-

^onen er hos alle een og den samme, og det er kuns paa de saa kaldte kafcaner, 

Hvor Farvcn er forffiellig; det er alleneste ved Fiinheden og Reenheden at de For

nemme distinguecer sig. O 2 Paa 
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Paa Hovedet have de ugifte intet uden en liden Lok Haar paa den ene Side, 

hvorved nogle mene, at de tvende Engle, som de kalde Munkir og (^uam!<er, 

efter Deden trcrkker dem til Paradis; men de fornuftige Maurer beleer denne 

Fabel. Endog Prinzerne gaaer med bare Hoveder. De gifte have enten en 

bar red ulden Hue 8etia kaldet, som har saadan en besynderlig Virkning 

hos Maurerne, at om en Lkrilien eller ^v6e enten satte den paa sit Hoved, 

eller beholdt den paa, naar en Maur havde paasat den, saa ansaae de det for 

en Declaration, at han havde antagen den Mokame^anlke Religion; og han 

vilde ikke flippe godt derfra. En 8ekerif, ?IasA^, Xai6, Keis og ^all) 

bcrrer en 8eke6 eller ^mama ^ ^ det er Netteldug eller andet fint 

hvidt Tei, som sammensnoet og konstig flangeviis legges om den rode Hue, og 

kan koste fra 5 Mark intil 5 Ducater. 

Ncest ved Kroppen have de en Xannla eller Skiorte, hvis Lin

ning om Halsen gemeenlig er udsyet med guult Silke; Ermerne ere aabne, som 

paavore Fruentimmer-Serker, og hver as dem ofte 5 Alen lange, dem de oste binde 

sammen paa Ryggen, saa at de bare Arme stikke frem. 

Over Skiorten have de enXaAan eller Vest undertider med Er-

mer, nogle korte og nogle lange, (som de turkiffe I^ere^l^es), og sommetider 

uden Ermer; i Almindelighed ere de af red, blaa eller gren Klc^de, ja nogle 

ere sammensatte af alle disse Farver tillige, enten i Tavl eller Striber; somme 

have Guld-Broderi paa dem, enffient det er mod deres Religions Principia 

Den rekker kuns lidt neden for Knceerne; og er ei saa lang som en turkiff Doli-

znan. Den ligner maaffee den Romerffe l^uniea. De smaa Knapper sidder 

L«t sammen, og den sees paa XV. 1 og 
Over 

Deter^uikeines l'urdsn, som i hedder > uden hvilken, Hr» Zustice-Naad 

siger^ ingen i Levanten anstcmdiq kan lade sig see for sin Overmand; men her 

bindes ofte et TmkladeomHucn, ellers bruges den bare Hue i Kongens Ncervcerelse af 

dem, som paa andre Steder boere Turban-
Dette Ord er egentlig hvoraf man seer, at de have taget dens Brug op efter 

samerne, saaledes kalde de izgsaa en Hat^omlzrero , vg. Strsmper thi dk 

gamle ^surei- bare hverken Hat eller Strsmper. 

Z7 Lsx. 
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Over have de enten et , det er et breed Silke-

Skierf, som fabriqveres i I^e8z og fcelges fra 20 Mark til lov Mark; eller 

og et ^ det er et Lceder-Belte med et Sp«nde, som vel bruges 

til Zirat as Hof-Folkene, som paa XV. z , men er ister til Nytte 

for de fleste, som have noget at forrette, da de dermed binde Kloederne op, som 

ellers vare i Veien 

I Stedet for XcMn have nogle en Xeseb eller ulden Skiorte 

uden Ermer som paa XVt. 

Derover have de en bestaaende i et Stykke hvid ulden Tei^ 

gemeenlig 7 Alen lang og z Alen breed hvorudi de insvobe sig fra Kongen 

intil den ringeste og det paa adskillige Maader, hvorafden sædvanligste 

er at sette den over Hovedet og at kaste Enden deraf over den venstre Skulder, see 

I^L. XV. 1. Dog i Kongens Ncrrvcerelse maae de tage den fra Hovedet 

og siaae en Knude paa den, hvilket de kalde Urrua Den 

er issr en nyttig Dragt for de Fattige, thi foruden at de el beheve andet paa Le

gemet end den Amme, faa bruge de den ogsaa iStedet sorKkc?der,at sove paa^^), 

for Scek, naar de have noget at bcere, for Tsrklcede, til at snyde og viffe Nn-

sen, og endelig for en Vildbane, hvorudi de for Tidsfordriv jage nogle Timer 

offentlig og uden Undseelse; men den er ubeqvem sor dem, som arbeider^ thi.den 

falder over Hcrnderne pg i Uorden hvert Hieblik; de legge den derfor ved siig 

Leilighed gemeenlig fra sig, deels at den ikke Ml vcere i Veien^^) ̂  og deels ar 

O A den 

*) Derfore hedder Set atblnde op om sine L«nder,2 Kong. 4, 29-og 9, r. med ssere Steder^ 

»») var Romernes og Gråkernes ?aUIum saaledes dannet; og da den er et Stykkefirkan-

tetTsi, sacr er den manfkee derfor kaldet grum, som raler om^» 

snfsrt af ̂ ontkaucon ̂ Vnricjuirr. I^oman'. l 9 6. 5 og 7. I'o^s Romana maae 

ikke heller have vceret mezet forM-Ng derfra- See^urd. Lir. 198- 9' 10-
Vg 12^ 

Omhviiket m^ldes 5 Mss.B- 24, rz. At han fan kegge sig l sitKl«Sebaand^ 

Maaffeshar ozsaa LKMi Klceder vceret saaledes^ som han lagde fra. sig ^ da han vilde vvM 

D i s c i p l t t n e s  F s d d e r .  J o h .  i z ,  4 .  
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den ikke skal Mdnes; da den er af hvid Uld, som ikke saa let kan faaes rem. 

De have derfore ogsaa besynderlige jVInrAale! eller I-Zaike-Vafkere, som 

smorer dem vel ind i Scebe eller Scebe-Iord og vaffe dem saa med Jod

derne, med hvilke de ogsaa kan vende og dreie dem uden megen Moie, og begyde 

dem undertiden med Sæbevand, intil de blive hvide som Snee; hertil udsoge de 

gierne et Sted med store Stene ved en Mur, eller saaledes at de kan have noget 

at stolte sig til. Saadan Vasker Vkmd er afbildet paa XVI. 

Over Maiken have nogle en^oll^am af sammeStos som??3jl<en; 

deri er en Capot, som de sette over Hovedet i ondt Veir, og i Capoten hcenger 

en Silke- eller Ulden-Qvast langt ned paa Ryggen; sor paa ere ogsaa underti

den Qvaster paa med korte Frynser neden om. See X V. 

3 og 4. 
De som have Formue dertil, bcere hvide LcerredS Buxer, 8erual 

kaldede, som ofte ere meget viide. Soefolkene have dem scedvanlig af Klcede, see 

XV. ?l'A. 2. 
Ingen, end ikke Kongen, bcerer Stromper ^), untagen det maatte vare 

paa en lang besvcerlig Reise i meget koldt og ondt Veir; men paa Fodderne have 

de alle Bambuser eller Safians Tofler, 8eker!)i1 kaldede; Mandfolke

nes ere gule og Fruentimrets rode, begge, som bekiendt, ere udenHk'le. En

hver Soldat bcerer en eller Sabel, som hcenger i en tyk Lidse 

over den hoire Skulder. Klingerne giores deels i Landet, og deels fores derind 

af de Christne Kiobmcend; men Grebet som er af Horn og Boilen afJern, samt 

Skeden giores af H/Iaurerne selv. 

Af OVI.KL haves tvende Slags; der seer ud som 

XVII. 2, som bceres af Gouverneurer og Hof-Folk i en rod Silke-

Lidse; Fcestet og Skeden er af ens Metal, Messing, Selv - solvforgyldt eller 
og 

*) Originalen er malet i Olie-Farve afen Italiener, som nogen Tid var der i Landet; den tilhorer 

»r Lominerce Ksacl Kouttrux, forrige Lonlu! i ̂laiokos, der har havt den Godhed, at 

overlade mig samme. 

»*) 8r. 01on tager altsaa Feil, naar han siger, atncrsten alle Negerne boerer Silke-Strsmper. 

Pag. 97. 
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sg pur Guld. Xvmia , er en ringere Slags Dolke i Lader-Skede, som 

bares af alle. 

Deres seer ud som XVII. z. hvis Kolbe er besiagen 

med Elphenbeen, og Lobet belagt med Selv-Ringe; Skieftet og Laasen gis? 

Maurerne selv, men de fleste Lob saaer de fra Linien. Deres Sporer secs 

paa samme 8. 

EndDont nu de fleste ved ssrste ^Aiekast synes at have een og Ven samme 

Dragt, saa kan man dog ved nogle smaa Forandringer Dlle dem nogenledes fra 

hverandre, hvorved man paa noget nar settes i Stand til at give enhver den 

Agtsomhed, som ham tilkommer, saasom: en Uaid eller Gouverueur har en 

8elied og en ̂ eni^I^sr, og barer sadvanlig i Haanden en Stok, hvoraf den 

tykke Ende altid vender mod Jorden. See XV. I. En mindre 

eller Ossiceer har over Skuldrene en sammenflettet Lader-Snoer saa tyk som 

en Finger, kaldet ^5^!, hvoraf han i paakommende Tilfalde benytter 

sig til at straffe sine Underhavende, og hans Dolk er en Xomig. 

En HvsMMlA har gierne en over Khanen, et 

ma og et deri hangende Tsrklade, en L^enlA^er, store Larreds Leruti! og et 

bart Hoved, hos Kongen bare Fodder og den hoire Haand indsvsbt i sin 

See XV. z. 

En GtlMg har en liden Klappe paa sine Tofler, saa stor som en Fire-

Skilling, en RosenkrandS i Hacu;den, og holder gierne for Nase og Mund^ 

naar han kommer en Christen nar, er ellers klad som 

En Kwbmand, der udmarker sig ved en reen7 en smuk Xaican 

sg derover et breed Silke-I^a^em. 

En er klad som de andre, men har gierne en Bosse i Haanden, 

et Tsrklade om Huen, en Straa-Hat paa Ryggen, et Mo^.ermns overk-Iai-

KeN) hvori hanger et Krudhorn og en Kugle-Pung, hans 8km ved Siden som 

er afteignet ^L. XVI. II. og jokerne?. paa Fsdderne» Sadlen 

har store Forhoininger for og bag, Stigboilerne ere meget korte, og sidder langt 

mere tilbage paa Sadlen end Europaernes; hele Sadlen er overflad med rod 

Klade, og derunder er bag til en tiden Tvarsak med nogle Frynser; Pande-

Smekkes 
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Smekken hedder ^ililvert, og Hals-Smykket ^ers; alleHaarene ere klippede 

af Halen, og Skoene have ingen Hager. See XVIII. 

En Capev-Cnpimme har en 8cke6 af rod eller anden Farve, en med 

Guld broderet Kaldan, som rekker ikkuns til Belte-Stedet paa turkiff Maade, 

siore rede eller blaae KlcedeS Bu>er, et stort ?Ia^em, hvori sidder en stor Kniv 

foruden en over den ene Axel hoengende (^enl^er, og over den anden liggende 

Sol-Klcede, i hvilket han undertiden indvikler sit Hoved. See XV. 

2. Matroserne have ncesten samme Dragt af ringere Vcerdi, og om Bord 

ere de ligesaa sikidne som vore Matroser. 

En 8keri5har brandgule Tester, og undertiden en gren 8el^e6, som in

gen anden maae bare. 

De gifte lade alle deres Skieg voxe i Loengden; de ugifte have det sielden 

mere end en Tomme lang , og gaaer gemeenlig med bar Hoved. 

Fruentimret bcrrer ogsaa ^aiker, men paa en anden Maade end Mand-

Folkene; de fceste dem sammen over Brysterne med Selv-Hefter, som de kalde 

Lelmi og (^kecAa imellem hvilke er en liden Kiede. Denne 

j^aik bceres af de steste paa den bare Krop; andre have derunder en Serk uden 

Ermer, hvorpaa Aabningen er i Siderne, faa at, om de give Die, tage de 

Brysterne ud i?ed Siden , hvilket ogfaa falder mageligst for Barnet, som gemeen

lig er bunden paa Konens Ryg , isnr da de have store Bryster, saa lcenge de ere 

unge; andre have Serker med store vide Ermer og Broderier af Guld og Silke 

paa Brystet; endnu andre have et Slags Kaicaner over Serken ncesten som 

Mandfolkenes, derover have nogle en Monsoria eller et tyndt Linnet Overtrak; 

endelig kommer Majken, hvorom bindes et som nogenledes viser de

res Tallie. De gifte maae ei lade see deres Haar ; men ombinder dem med 

et Silke-Sler/^ruIv kaldet, hvis Ender hcenger langtned paa Ryggen, 

og fortil settes i Form af en 8cke6, hvorover de ofte fette en Pande-Smekke 

kaldet, befat med cegte Perler og Guld-Ducater; nogle have des

uden tvende andre saadanne Smykker og Oven i 
Hret 

*) ZVlale^. z/ Cap. 
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Oret have de Ringe hvori er insattet Stene eller Glas, saadan en kaldes 

men neden i Lret drage de ustedvanlig store Ringe, med Diamanter og 

andre Stene, som veie anseeligt i Oret, og ere saa tykke som en god Pibestilk ; 

de kalde dem LkerA ̂ Om Halsen have de en, to eller stere Perle-Sno

rer med Pendenter af Ducater eller Selv-Plader, hvorpaa er Skrift, hvilket 

Smykke kaldes derunder er et andet, Lvrcion kaldet, af Coral-

Snorer, asdeelt med Stykker Selv, i Enden af hvilket hcenger en Ring fnld af 

Snorrepiberier, saasom Mnscat-Nedder, Elskleer og deslige. Om Armene 

have de adffillige Slags Ringe. See om det hele "1^.viz. XIX. Ringene paa 

Hcrnderne Hedder Dsdlis ^oI<ie8 og 

Ru!<u8 Om Fingrene have de ogsaa Guld- og Selv-Ringe, ister paa 

Pege-Fingeren; ja om Benene have de og paa Fodderne rede Bam

buser. De ugifte have deres Haar inflettet i Pendenter, hver af z Dele, som 

Hcenge ned paa Ryggen tillige med nogle Silke-Snorer, i hvis Ender ere Selv-

Dopper og O^vaster, som klingrer ved hvert Skridt, og kaldes See 

XXII. 4. Disse bares og undertiden af gifte og sted-

vanligst af ^6cZm6erne. 

Atlsigtet sminke de med Cochenille eller andet redt, og danner ofte i Huden 

et Hals-Tour med Antimonio enten Prikke- eller Strageviis; Linene bestnerede 

med sort Farve, X3K0I kaldet, rundt om i Kanten afOinelaagene, 

hvilket de baade holde for fundt og fmukt ^). Deres Hcender og Fingre male 

de brandgule med en Urt kaldet I-Ienna; hvilket Mer faaledes: de samle frisk 

Koemog og koge det med Bladene af venlig; derpaa tage de Snorer eller smalle 

Baand og binder dem om Hcender og Foddcr i alle Slags Figurer, oversmere saa 

baade Hcender og Baand med ?Ienn2, som de lade stdde derpaa, intil det er 

ret tort, jo lcengere jo bedre, ja en Brud maae have det paa sig en heel Dag; 

endelig pilles det af, og naar de have vasket sig, findes det sminkede brandgult, 

untagen hvor Baandene have sat, som er hvidt. De borttage Haarene paa 

Kroppen 

*) Dette maae lange have vceret i Brug, see Ezechiel2Z, 40. 

P 
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Kroppen med en Salve af Kalk, Auripigment, Qvcegfelv og deslige. For 

Resten holdes de fede og lidt brunagtige for de smukkeste; thi de meget hvide, 

sige de, have Christen eller Iode-Vlod i sig. Ncesten alle have kulsorte Haar; 

men de rodgule ere de smukkeste i deres Line, (ja nogle Mandfolk, som vilde 

holdes for at vcere af Lkrilii Familie, farve deres Skieg brandgule, hvilket 

giver dem en Anseelse blant Poblen.) Naar en gaaer ud, svober 

hun sig saaledes ind i sin I-Iailv at man ei seer mere end et-Hie af hende; hvilket 

er isnr fordeelagtig for de Grimme og de Fattige, som derved vises den samme Agt 

som de smukke og rige'See ̂ ^L. XX. 2. 

Deres Forretninger bestaaer i at pynte, va^e og bade sig, hvortil de ere 

meget hengivne, saa at enhver anseelig har sit eget Bad; dog gives der 

ogsaa almindelige Bade for Betaling, hvor Mandene gaaer hen om Formidda

gen, men Konerne maae kuns komme der om Eftermiddagen, da der bruges al 

muelig Forsigtighed, at ingen Mandfolk faaer dem at see. De giere ikkuns lidet 

Huus-Arbeide, og det meste forrettes af Negerinderne, som ere deres Slavin

der; nogle faa forstaaer dog at sye og at spinde paa Haand-Teen. De gaaer 

ikte paa Torvet for at kiebe ind til Huusholdingen, men dette skeer gemeenlig 

ved Mcmdene selv, som ikke holde sig for gode dertil. Det satte os derfor ikke 

i liden Forundring, da vi nogle Dage ester vor Ankomst til Kadat saae^gl^K 

komme fra Torvet med Fiff i en Haand og Smer paa etKaal-

Blad i den anden Haand, da han saa kort tilforn var kommen med os fra Kie-

benhavn som ; thi man vidste ikke, at han var kuns 

en liden Krcemer. 

I hvor 

*) Dette have ikke alleneste Forfcedren? brugt; thi ssiulte sig med et Slsr for!5aa!c 

1 Mos. B. 24, 65. men der er endnu i Brug somme Steder i Luiopg; jeg har i Lcickx 

sett alle Fruentimmer om Formiddagen med tildckkede Ansigter; men VM Efte! middagen 

isa?r i den offentlig Cpadsere-Gang^Ime^ahave de alle blotte Ansigter, deNvmpher nntag-

ne, som Mer i Veneris Tienesre, hvilke sette Viften for Ansigtet lige til Ainene i snech 

Tal. 
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I Hvor forlibt end Nationen er, saa ere der dog ingen offentlige Skisger, 

ja ikke engang under Maun'nclerne nogen, som er bckient derfor, alle Galan

terier hos Maurm6er maae derfore skee med yderste Forsigtighed og Hemmelig

hed, og det er iscer VanMigheden, som foreger deres Begierlighed. Men 

blant ^cZm^erne ere mange bekiente for at tage imod baade Mau-

i'sr og og enffisnt Gouverneuren paa Stedet selv er blant deres Tal, 

saa maae han dog af alle Vedkommende tilfredsstilles. 

§. 14. 

Naar man i Geogrophien feer anfort Folke-Mcengden paa de fleste Steder, 

saaledes fom rimeligt kan fluttes, maatte man tcenke, at den burde vcere langt 

sterre, da en Mand maae have 4 Koner, og tager sig desuden Med-Hustruer, 

isår siden Ncerings-Midlerne ere saa lette, at alle gifte sig uden at tcenke paa 

samme; men just dette hindrer Folke-Mcengden hos dem; thi det tilige Gister-

maal, de mange Koner og den umaadelige Elffov giore dem fnart udygtige, ja 

endog udsatte for veneriffe Sygdomme. Den lette Levemaade befordrer ogfaa 

den Vane, fom Konerne Have, at fede sig med stor Flid, for at synes smukke; 

da det er befunden, at, jo federe de ere, jo rarere foder de Bern. Hertil 

kommer den Hoved-Aarfag, at Konerne gemeenlig holde op at fode i deres 2 5 

Aar; enskiont det ikke er usædvanligt, at de sode i deres 12 Aar. Nogen 

Skyld har deres Hengivenhed til unaturlig Elffov; og nogen Skyld har Pesten, 

som vel kuns sielden er i Landet, men dog i^.0. 1750 ffal have borttaget to 

Sredie Dele af Invaanerne. 

Maurerne ere i Almindelighed velffabte og stcrrke af Lemmer, ja mange 

ere ret smukke, men de gisre sig aldrig til af andet end deres Skieg, som de ofte 

kiemmer og balsamerer, og det ffulde ikke let v^re mueligt, at sinde en?ecit 

Maitre iblant dem i andre Begivenheder. Deres ovrige kvaliteter angaaende, 

^>a har 6s 8t. Ojon niort denne Nations Pottrait saaledes: " De 

^ ere ikke meget modige og stridbare i Almindelighed , men gode Ryttere, og som 

P 2 " focsiaaer 
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sorstaaer godt at bruge Lancer; de ere stoerke, utrættelige og vittige, menuartige, 

" ffindfyge, losagtige, Lognere, overtroiffe, Hyklere, Bedragere, grumme, 

" troloft, og de mindst barbariske ere de som boer paa Kysterne :c. ^ Han 

kunde have lagt til: dovne, stolte, mistroiske ^), gierrige og hevngierrige. 

Denne BeDivelse passer sig vel paa den storste Hob, is«r blant Poblen, men 

derfore er det ei sagt, at der jo findes honette , af roesvardig Tcenke-

maade, og som baade selv have en moralff god Caracter, og tillige sette PriiS 

paa Dyd og Fortienester, hos hvad Nation eller Religion de end findes. 

§. -i 6. 

Naar en Usaur er dod, bliver Liget forst vel vasket, derefter ifort en 

Skiorte, lange Lærreds Buxer og Tesier, saa og Hovedet ombunden med et 

Stykke Lcerred, hvorudi endelig det hele bliver insyet, thi de ffal i alt have 7 

Stykker Linnet med i Graven , og saaledes bares det uden Kiste paa en 

Bore til LZiamen, hvor de holde de derover forordnede Bonner, og derefter 

endnu paa DodS-Dagen bcerer det til Graven uden for Byen med et stort Folge-

fkab, som synger bestandig det bekiente 1^2 Illak ela kalul 

asdeelt i tvende Chorer, som ordentlig svarer hinanden under Melodie, 

som herefter anforeS. Ved Graven synge de bestandig ierdamo 

2: Gud vcer ham naadig. I Graven bliver det lagt uden Kiste paa den 

heire Side med Haanden under Hovedet, som ligger lidt hoiere end Kroppen, 
vendende 

») Les Asrlcains en Feneral lont peu liraves A peu gZuen's, aZroirs g ciieval Lc 3 la 

l^nce, forts infgriFgdles, spiliw^s, msz's point xojis, Mloux, impucZiques, 

^lenteurs, fuperttiti^ux, »ixocrites, ?ouides, cruels sans?oi, Lc tes moinz 

Izartisres sonrceux, <^ui Iiaditeut les cotes Kclar. cie Ivlaioe ZA. 

»*) De troer ikke d?rcs allcrbeste Ven, og befordrer sielden noqens Lykke, af Frygt, ar han 

cnqang ssal stikke dem ud ; derfore sitie de alrid: 

^ Alt hvad du planter i Haugeu, er dig 

ti! Nytte, men planter du et Mennesi'e, da j?a! han udrydde dig« 
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vendende altid Ansigtet mod Deraf kommer det, at de sige, naar de 

kraver nogen til Vidne: Dit Vidnesbyrd er for Gud, naar dtt i Mor
gen ligger med dkl hsire Haand under dit Hoved imellem Gnds 
Hcender, ^ 
Endelig holde de Bon og gaaer hver til sit. Imidlertid have en Mc?ngde Fruentim

mer samlet sig hiemme i Sorge-Huset, hvoriblant ofte leiede Grcederinder, fom be

klage sig, skriger og river sig i Ansigtet, intil Blodet flHer, raabende bestan

dig uak med tusinde Grimacer; derimod seer man ikke nogen Mandsperson 

grade ved et Dedssald; hvilket kommer deels af deres fuldkommen Hengivelse 

under Guds Villie og Styrelse, og deels af den dybt inprentede Jdee, at de ere 

de ret Troende >5g Frelste, fom abfolute maae fare bedre i det andet Liv. Dercon-

dolerer dem derfor heller ingen uden Familien, som dog alene siger Karlca ii 

Velsignelse vare paa dit Hoved, som de besvarer i en rolig 

Tone ikark tik. , Gud velsigne dig. Anden Da

gen gaaer Qvinderne ud til Graven og beklage sig paa ny, giore ogsaa adffillige 

Spersmaale til den Dode, som de mene, herer alt hvad de siger; denne Ce-

remonie vedvarer hver Morgen i hele 8 Dage, og siden engang hvert Aar. No

gle udvise deres Sorg , ved at ikke have Ild i deres Huse i mange Dage, og ved 

at ikke afdrage de Klceder, fom Dodsfaldet har truffen dem udi, forend de enten 

as Sveed eller ^Elde ere blevne ubrugbare. Nogle bringe Spise med sig og ef

terlade det paa Graven, hvilket dog (som nogle have meent) ikke j^eer i den Hen

seende, at den Dode skulde benytte sig deras i den anden Verden, men for de 

forbigaaende Fattige eller Fuglene. 

Gravstedet inrettes efter Omstændighederne Nogle opreise en lang 

smal huggen Steen ved Hovedet med Skrift^), og Kampe-Stene legges om 

P z Graven 

Dt begrave aldrig tvende i een Grav, ikke af Frygt for at de paa hiin Dag skulde komme i 

Tratte om deres Bene, men fordi dcm synes , at de Efterlevende bsr i det mindste at 

overlade dcn Dodc saa meget afIorden, som han kan skiule 

Som tilforn 2Kong.2z, 17. 



T18 iVlaurernes Gravsted. 

-Graven L en asiang Firkant; andre gisre derom en liden Muur en Alen hsi af 

Steen og Kalk; nogle giore det endnu bedre, og opfere saadan en Munr 2 Alen 

hoi med Takker og Knapper, saasom paa XXXIM.I^. 1. Andre, 

som blive holdte for Helgene, ellek hvis Familie er i stor Anseelse, faaer en stor 

Bygning over sig 8 a ic> Alen hoi, hvorhos endnu bygges for Folk at boe i, 

som have Opsigt med denne Helligdom og deri antcender Lamper hver Nat ^ 

See ̂ XXXIIUI^A. 2. Saadant et Gravsted er tillige et ^^ 

eller Fristed for dem som have forseet sig, ligesom k^orom ved en levende 

Helgens Huus Og begge ere i saadan Anseelse, at ingen Jode tor gaae 

dem forbie, uden at blotte sine Fedder, ei heller seer de Hierne, at de LKMns 

rider dem forbi, uden at staae fra Hesten, naar de ere et Bosseffuds Distance 

fra dem; Kiobmcrnd rette sig ogfaa derefter, men Confulerne vilde ikke vide deraf 

at sige, untagen det maatte vcrre en bevist stor Helgen, saasom 

rokos eller ^6ri8 ved hvor man dog intet har at bestille. De begrave 

aldrig nogen i Byen og endnu mindre i Kirken, og de kan ikke noksom forundre 

sig over, at de Lkrilme vilde inficere baade Guds Huus og dem som komme deri 

ined en raaden Lust og ufund Stank afdeDode, hvis Bene dog derfor ikke giemmeS 

5eSbedre, men oste samles med hverandre hele Kister fulde. Deres Kirkegaarde 

ere uden for Byen, og hvor en . stor Helgen sindes i Byen, saasom Lellskes i 

Marokos eller iLmail i der ere Gravstederne forst opfo.te 

paa en aaben Plads, fom efter Haanden er bleven bebygt, for at faae desmere 

Deel i Helligdommen. 

Derved kan man da forstaae hvad det er at boe i Graverne. Esai« 65, 4. 

See vm saadanne Tilflugtssteder. 4 Mos. B. 35. 

Om 



VM Araberne i MrokoK 

§ - ' '  

^/vo der har Lyst at lcsfe vidtlsftigt om Araberne, kan ffnde sin Forneielse l 

(ZeorZe 8a!e81-Ijlioire ̂ Ls^dss; I-Ir. ̂ Mice-kaa^ ^iedu^rs Be-

schreibung von AnMm og andre Skrifter; her handles korteligen allenest^ 

om de i Narkos nu varende, hvis Jngang og Fremgang i Landet er kortelig 

berort her foran i det serste Capitel. De ere egentlig de af irakerne, som 

ikke bekymrede sig om de h)anlke Krige, men bleve boende paa de flette Marker 

Mellem Seen og Biergene, og leve afFc?drist og Agerdyrkning ligesom Bsw-

der 
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der andensteds. De bevarer vel ikke saa noie deres Stammer, som i ̂radien; 

men de dele sig dog i Xadeil som de 8palMe kalde nemlig 

viffe Familier som, ere forenede ved Slcegtskab, Svogerskab og Venskab saaledes, 

at de ikke gierne ffilles ad. Dette udtrykker de ved Lem eller Hs!e6 ^^5 

Senner eller Afkom, saasom Leni-/^ZeA i (Zarr, Leni ̂ c^»e^ i Oukala, 

Leui-^Iekerit i I^ada, ^!ecZ-^1kalis i 8us, Leui-^Iosein i Ora. De 

have Religion og Sprog tilfelles med Maurerne, og udgiere med dem ncesten 

een Nation, kalde sig ogsaa med eet Navn Moslemm og naarenMaur 

sra By^n drager ud og boer paa Landet, ansees han for en Grader, ligefom en 

grader der flytter ind i Byen ansees sor en Maur; hvilket sidste dog fast aldrig 

ffeer udcn med de saa kaldte XMeurer, som bonleier Creaturer til Rejsende, 

da Kiebsted-Folk ikke ere saa skikkede til at omgaaes dermed, som de der ere op

fedte paa Landet. Dette er ogsaa Aarsagen hvorsore de Maurer, som uden 

for Byerne lade dyrke Jorden, leie dertil fattige Gradere, hvorfor de give dem 

en femte Deel af Vexten. De gifte sig ogsaa inbyrdes, men deres Levemaade 

er dog noget sorffiellig. 

§. 2. 

Disse ^rsdere ! boer paa Landet i Telte, som i Biblen kaldes 

pauluner og af Graderne Lkaima siden de under dem ere i Skinl for 

Sol og Regn; de ere giorte enten af grovt Uld eller af Gede-Haar, eller ogsaa 

afTravler asen Rod, kaldet som deres Koner spin

der etter snoer og Vcever saa tette, at de kan holde Regnen ude; nogle opreiseS 

ved 3 Hovedpnle, som setteS ned i Jorden, og 6 korte Stokke i de 4 Hierner 

og ved Siderne; andre have kuns 2 Hoved-Pttle og 4 i Hjernerne, og de ere 

sielden mere end 8 a 10 Fod hsie; i Stedet for Der lefte de et Stykke af feltet 

op; det bindes ogsaa udvendig hist og her med Strikker, og saaledes er den hele 

Bygning scerdig, som farves sort med Cuperose. I saadant Lkaima boer 
en 

*) Esaice iz, 2Q. 
Denne Farve maae de have havt fra gammel Tid; thi i Hsiscmgens l Cap- 5 v. l«,er man? 

Jeg er sort som Aedgrs Pauluner-
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en heel Familie med alt hvad den haver, endog Feller, Kalve, Lam, Kid og 

Hens; men de gamle Creaturer, faafom Cameler, Lxen, Heste, Faar, 

ligger altid under aaben Himmel paa alle AaretS Tider. Mand, Kone og Bern 

ligger plat paa Jorden, og have under sig alleneste nogle Straa-Matter og laadne 

Faare- eller Geede-Skind; dog have Forældrene et Slags Afdeling imellem sig 

og de store Bern; thi de blive H06 dem, endog naar de ere gifte, lige intil Ko

nen Ml giore Barsel, da Manden maae serge for et andet Telt, i hvilket de be

give sig med alle deres Menbler, som bestaaer i en Haand-Melle eller Qvern, en 

Kurv, en Trceffaal, og et Par Leer-Potter. 

Af saadanne Telte findes intil 200 tilsammen i oval Orden, som da kaldes 

Duar ^, og kan lignes ved vore Landsbyer. I Midten staaer scedvaulig 

et Lkaima til deres Guds-Tieneste. Paa de Steder, hvor Lever opholde sig, 

forsyne de sig med Torne runt om, for hvilke disse Dyr ere bange. Afbilding 

paa Teltene sees paa Vignetten her foran Pag. 119 

Naar de have opholdet sig nogen Tid paa et Sted, og Grusgangen ikke er 

tilffrcekkelig nok for deres Creaturer, saa rykke de deres Telte op, og binder dem 

med Pik og Pak paa en Cameel eller andet Dyr, og begiver dem til en anden 

Plads, som de i Forveien have udsegt, og som de ikke have havt Umage med at 

sinde, da kuns lidet af Landet er dyrket, og et Sted herer den til, som forst 

setter sig ned derpaa (primo occupami). De intage som oftest en Plads, som 

andre tilforn have beboet, og ved Hvile er igien bleven oversiedig paa Grces; da 

de derved have den Fordeel, at de finde tillige brcekket Jord til deres Korn-Avling. 

§. Z. 

I December og Januarius pleier de Jorden, og strax saaer Hvede, Byg 

»g Linser; derpaa pleier de Ageren paa ny igien, i Stedet for at harve, da de 

uden 

*) Et arabiff Telt ssal findes i Nordens Vo) aZs6'LAX9te; men jeg har ikke seet det, cg hvor 

mange eier vel dette kostbare Vark? 

Q 

v 
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uden mindste Giodning kan vente en riig Hest. Deres Plouge som de kalde Mo-

^ ) ere saaledes inrettede, at een Mand letteligen kan holde og kiere 

dem paa eengang, og ere saa lette, at enBorique eller Sleen-Esel kan boere 

dersn med sin hele Ploug og Tilbehor fra sit (Mima til langt ud i Marken; 

de seer ud som XVLI. 9. derfor spende de, hvad de have, Cameler, 

Aren, Heste, Steen-Ester imellem hinanden; og det er ister ved denne Leilig-

hed, saa og naar de er paa Reiser, at de bringer Vand med dem, ssr at drikke, 

hvilket de bevarer i Leder Flader, jom de kalde R.elv.12 (i den hellige 

Skrift 555?<ot). De ere oste tilrede invendig og seer ud som X V I' i^. 5. 

^ April hoste de Bygen og i Mai Hveden; de ffiere Kornet as med Seg

ler, lade det ligge saaledes nogen Tid, at terres paa Ageren, og siden bringe det 

i en Dynge paa et jevnt Sted, hvor de tcerffe eller aftræde det med Heste eller 

Aren; og da de imidlertid lade dem cede saa meget som de vil, saa opsylde de 

heri den bibelffe Talemaade: All ffal ikke blNdt MlMdM til paa dM 
' som tærsker ^). Dog er denne Maade ikke saa reenlig som vores, 

thi baad'e Sveed og anden Ureenlighed falder deri sra Creatnrerne; derefter ren

ser de Kornet med en Skovl i Vinden, saaledes at den kan bortftre Avnerne. 

Siden giemmes det rene Korn i Ivlatemvrer eller Kieldere i Jorden, hvori serst 

er lagt en ^od Deel Straa; og naar den liden Aabning er vel tildekket eller !»!-

muret saaledes, at Regnen ikke kan Lrcenge igiennem, saa kan Kornet der holde sig 

saa wnge, som det skal; og ingen understaaer sig, at aabne en anden Mands Ma-

I September saaer de Hvidkaal og de fleste andreMad-Urter; thi i denne 

Maaned falder den sorste Regn een eller to Gange om Ugen, sielden 2 Dage i 

Rad, og vedvarer saaledes intil hen i Martins, dog salder den ikke saa overflo

ds i den sidste Tid. Mcmdene dyrker Jorden, imedens Qvmder og Bern vogte 

Qvoeget. Nogle ere Kiobmcrnd, som askiobe de Fattigste deres luo, Vox og 

Skind, hvilket de bringer eilKiebstaderne eller til nogle visse Steder paa Landet, 

hvor de bolde et Slags Market. 

*) 5 Mos. B. 25, 4. 
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§. 4. 
Enhver Dnar regieres af en LL^ecl'! som alke de andre underkasts 

sig, enffionthan ei alletider er den som er over mange Duarer hed

der 8ckeck el^edlr ^), som igien staaer under Lalc^an over Provinzen. 

Deres Embede er ikke arveligt, men de bliver udvalgte af de anseeligste blant 

dem; de kan straffe med Prygl og Penge-Mulct, men ei videre; og de tager 

nogle af de fornemmeste, sommetider een af hver Telt, i Raad med til atasgiore 

vigtige Stridigheder, thi de vide af Erfarenhed, at, om Kongen skal dsmme 

imellem dem, kommer begge Parter til at lide. Der er ogfaa en KaZj over hver 

Provinz, som infinder si'g paa de Markeder, der et Par Dage om Ugen holdes paa 

visse dertil bestemte Pladser; hvor han skiller Trcttte, underskriver Mgteffabs-

Contratter og holder Tamper-Ret. 

H. 5* 

De Skatter, som maae betale, ere et Slags 

Formue-Skat, som af Kongen ansiaaes til noget vist af hver Provinz, og inkrce-

ves af som igien giver Ordre til enhver DuAr8 denne, som 

tiender noie enhvers Omstændigheder, paalegqer dem at udrede den forlangte 

Summa, esterfsm enhver har HEvne til; undertiden ere de uvillige eller ufo rum-

ende, hvilke strax maae melde Kongen, om han ikke ftlv vil betale det; 

d?r bliver da strax en med en Commando Soldater ifcrr af de Sorte sendt 

disie /.radere paa Halsen, og i Almindelighed saaer da hvad de ffal have, om 

ikke i Penge sa.a i Camecler, Heste, Muler :c., men naar de undertiden afsiaaer 

og h^ns Folk, og samler flere og Stammer til Hielp, saa maae 

Kongen gaae alvorlig og forsigtig til Barks, at det ikke bliver til en almindelig 

Rebellion; en mstrockkelig Armie maae udrustes, Hovedmandene maae grum-

weligen straffes, og den hele Egn edelegges. Disse Skatter foreges hvert Aar 

O>- 2 og 

*) Det er Hen store G.,m!e; thi8c!iecli er en ZEres-Titu!, som gives enhverarvKl'dia qammel 

Mand; men ingen Grader»faaer Navn afLnur, som i ̂svanren og de arsdilks 

Lan'de-
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eg forandres eftersom Kongen gier Forandring i det militaire; thi nogle Provin-

zer ere militaire (hvorom siden) og disse betale ikke Skat; nogle blive for en Tid 

giorte til militaire, naar de ere i Egnen af det Sted hvor Kongen fornemmelig 

bruger dem, og derefter bliver da Skatten regleret. I Aaret 1766 var Re

glementet faaledes: Lkus betalte 6000 Ducater (a 1 o Mark). 5000. 

8 o o o. som var militaire intet i Skat. Lenikasgn ikke heller. 

8ie6ma ikke heller. ML8kin 6000. 45000. vukala 

4OOOO. ^1)62 intet. 6O0OO. lOvoo. 

6OOO. 6 O O O og 8u8 8OO0 Ducater. 

Den anden Skat kaldes ^ som efter Ma!elv8 Jnretning 

er 1 af 40, faavel afKorn som Creatnrer, hvilket Kongen ligeledes anflaaer 

til noget vist af hver Provinz endog de militaire, og skal i alt belebe sig til Vnr-

die af henimod 40 tusinde Ducater, hvoraf han modtager en Deel Korn in Natura 

for Armeen. 

§. 6. 

irakerne ere lidt brunladne, som til deels kommer af Solens Hede, 

thi de fedes meget hvide. Qvinderne seer i Almindelighed heslige ud, som for-

eaes ved deres Skidenhed og slette Klædedragt, Mandene ere derfor ikke heller 

saa ffinfyge som lurerne, men da de vide, at de ikke frister, ladede dem 

altid gaae med blotte Ansigter. Ingen Levemaade kan vcere mere enfoldig: 

Bernene af begge Kien gaaer uden Undseelse negne intil 7 Aar, og selge deres 

naturlige Begreb i alle Ting uden mindste Opdragelse; man maae derfore falde i 
Forundring over, at faae af dem faa fornuftige Svar, og here saa vittige Spsrgs-

maal og Infald. Vand og Melk er deres eneste Drik, og deres fornemmeste 

Spise er Bred af Bygmeel, celtet uden Surdei, og lavet som tykke Pandekager, 

der bliver bagte i Leer-Pander, som ikke bruges til andet; saadanne Kager maatte 

8ara bage for Englene ^), med den Forffiel at de vare afHvede-Meel, hvilket 
de 

6) i Mos. B- 18, 6. En Eurep«er, som kommer imellem dem, maae nodvendig erindre 

' sig hvad han har lcest i det gamie Testamente sor den store lighed, somerimeuem de gamle 

F«dres og disse Folkes Levemaade. 
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de riige Arabere ogsaa bruge. De male selv deres Korn paa en Haand-Melle 

kaldet men i Byerne have de Heste-Moller, 

eg i k<>8 og Meknes Vand-Moller. Araberne synes at vare mere haardfore 

eg modige, saa og mere miStroiffe og tyvagtige end ^iZurerne. 

§. ?. 
I Henseende til Landets Strcekning, Storrelse og Frugtbarhed, burde der 

vare 20 Gange saa mange Folk; men det som er ansort som Hindring i Mau

rernes Formerelse, har til Deels ogsaa Sted her; dog ikke i den Grad, thi de 

formere sig ulige mere, enffiont de fleste have kuns een Kone. Men de kunde 

vare meget velhavende, dersom ikke Religion og Regieringen stanseoe Udforsel 

paa Korn; da Religionen forbyder, at overlade Korn tilde d^iMne, og Re

gieringen taalcr ikke, at Invaanerne ere riige; de avler derfor ikke mere Korn 

end der kan fortceres i Landet, det Meel untagen, som overlades til ̂ A^idral-

tar, hvilket ansees kuns som halv Gunst mod de LKMne, siden Melet ikke 

kan saaes paa ny. En iraker og 2 Koner sees XX. 1. z A 4. 

Mere om Araberne herester, 

OM Lrederne. 

§. 1. 

prindelsen til det Navn Lreber kan enten vcere kommen fra irakerne? 

som ved deres Ankomst have funden alting saa ede at de have kaldet Landet Ler 

Leria eller et ede Land; thi Ler ^ betyder et Land og Leria en Hrken, 

eller det kan vcere kommen afLsrdari, detalmindelige Navn for alle de fremmede 

somIvOMLl'NLundertvang, hvilket de maaf^ee have laantaf(5l'T!<er!7e8 

D:ffe Lredere ere upaatvivlelig de M0rokanll<e Landes gamle 

Jnbygere, som de fremmede Nationer have jaget ind i Biergene. Det er troligt, 

at de ferste have vceret de (iXtuIi, forstaae de hvide; thi Me!3N0-(ZXM!i el

ler de sorte baade boede ncermere hen mod (Zuinea, og som mindre stridbare have 

maattet flygte derhen. De, som have flaget sig til de (ZXmIi) synes fornemme-

^ 3 5ig 
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lig at have vceret?kilister) 8adTer, ^Zvpter og andelig de modameZan-

A^e Arabere. Det Navn , som de kalde 8ZIMu6> er almindelig 

bos Zreberne / og Historien om denne ?kiMernes Kiempe er Marerne 

ret godt bekiendt; thi naar Bornene komme i Trcttte, og den sterre fordrer den 

mindre ud, saa svarer den sidste: Hvo vi! siaaes med dig; ems men uli6 

o: Du er af (Zolzackz Slcegt; Jsderne, som 

boer paa Biergene imellem dem, kalde sig alle?!!i5^in. Da^^er z som citerer 

Marmvl, ansorer dette: de, som allerfsrst have beboet de ostlige'Arkener i 

^friea, bliver nu kaldede Vreder-^friker, og ere af LaI)Xernes Stamme, 

som med deres Konge MelekM'i^i ere komne fra det lykkelige ^rsdien til 

men de andre, som boer i^?mM3meN) I>lumi(zzen og I^vdien, 

kalder man Lereber - Xiloker. De kalde sig selv ^ms^irL;, maa^ 

ffee afMa^r, hvonued de betegne ^A^pten. Maurerne kalde en Lreder 

baade kerder^?^ og 8cdi!ka Det er meget vanffeligt, at faae neie 

.Kundskab om denne Nation, da den af dum Religions Iver er saa stor Fiende 

as de d^rii^ne, og dens Opholds-Sted er saa vanMkgt, at man ikke kan 

komme den ncer> 

§. 2. 

Det er kuns en l iden Deel as Urederne, som crkiende Kongen af!IVIar6-

l^os for Dverherre, nemlig de, som staaer i VenMb med Graderne, og for 

Handelens Skyld underkaster sig samme ,  hvilke fornemmelig boer i  Egnen ved 

De andre have ovei.' sig et Slags smaa Konger, som de kalde /^mr-

ALr, hvis Askom regierer, saa lange den er til, men er ikke Lkeri'5 eller af 

Z^oIi3me68 Familie, som blant dem ikke agtes heiere end deres egne Stammer, 

hvilke de omhyggeligere soge at csnservere end de i IVlgroI<()8 nu vcereude lldel e. 

Disse ^mr^ar straffer Mordere og Tyve paa Livet; andre U-enigheder afgiere 

Lrederne mestendeels selv imellem sig; thi naar tvende kommer i Trcette endog 

over en ringe Ting, faaer enhver af dem saa mange Tilhcengere, at det tilsidst 

bliver til to bevnbnede Armeer, ssm flaaes, da den stærkeste faaer Ret, Mket 

i^elden gaaer af uden blodige Pander. 
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?» 

De opholde sig og boer paa ^rlgZ-Biergene i store Huse, bygte i en or-^ 

dentlig Firkant, en heel Familie i hver Lcengde. Nogle ere forsynede med et hoi! spids 

Taarn, andre med tvende^), fra hvilke de forsvare sig, og have desuden mange smaa 

Huller i Vceggene, hvorfra de uformerkt kan skyde alle dem som ncrrmer sig. Naar de 

tvivle om, at kunde holde det ud mod Angriberne, saa kalde de fraTaarnene deres 

Naboer ti! Hiclp; disse kalde igien paa andre, og saa fort, imil de i en Hast 

have en Hob MeuneDr fra alle Kanter til Forsvar. Saadant et Huns kalde do 

plur. og opssre det af Stene, Leer og Kalk. Foruden 

disse enlige Huse have de ogsaa Vyer ister i et Disirict, kaldet 1"mnenLrt, 8 

Dages Reift paa hiin Side af ^A-acZer) hvor deres fornemmeste ̂ mrgLr boer, 

som af nogle bliver kaldet To Dages Reise fra /^Mlier er en stor Ure

der Bye Ddemnec kaldet, og paa denne Side en mindre ved Navn 

§. 4> ' ' 

Uredernes Religion er modamedsnllv; men de ere mele uvidende og 

were fanatiske end Maurerne. Vel have de Korsnen paa arsd^k, men 

som kuns faa forstaaer dette Sprog, nemlig de som staaer i Connexion lned de 

tilgrænsende irakere , saa maae de lade dem neie med det, som deres Geistlige 

sortccller dem. Den Artikel om LAdiadecl eller Krig mod de andre Reli-

gionS-Forvantere er just overeensstemmende med deres Tilbsielighed; de ivrigste 

af dem giorde derfore aarlig et Tog mod ?L-rM Aiserne i LeriMiL eller 

ved den Leilighed faldt deres Vei igiennem og naar Antallet ikke 

var for stort, tillod Gouverneuren dem at komme ind i Byen, men advarede i 

Iorveien de LdMne Kisbmnnd, at de. ikke ffulde lade sig see paa Tagene eller 

i Vindverne, da Urederne pleiede altid at skyde efter dcm, i Tanke at vcrre 

vis paa Paradis, naar de kunde drcebe en (.^drillen; hvilket ellers paa dette Tog 

vilde blive dem umueligt; thi ?0rmZilerne lode sig ikke see, og Urederne 

torde ikke vove sig saa ncrr Fcestningen, somKanonerne kunde rekke. De lode sig 

derfore 

Hvoraf jcg sav har stet endccl paa Reisen til 
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dsrfore neie med at affyre deres Bosser mod Ma^a^an , og ledsage Kuglen med 

alle optcmkelige Forbandelser mod deLbriilne, hvorpaa de efter 14 Dages Tid 

gik hver hiem til sit ligesaa fornoiede som de, der haver giort Pillegrims-Neise 

til I Xoranen forbydes dem stcerk Drik; men om de lugtede paa no

gen af deres Folk, at han havde drukken Viin, eller Brcendeviin, saa sioge de 

ham af Religions-Iver ihiel uden videre Omstændigheder. De giore ogsaa me

get Vaisen af Helgene. 

§. 
Disse Lrelzere have et besynderligt Sprog for sig selv, som ^oll> I^eo 

kalder tamilst i Stedet for t2ma?.lrA, hvilket har ncesten intet tilscelles med 

det mauriske eller arabiske uden Bogstaverne og noget i Tallene; ligesom det 

mrkilke og perlitke ogsaa flrives med aradiske Caracterer, uden at have 

meget tilfcelles med de aradilke Ord. Lrekerne have faaet denne Skrift ved 

den mobame<Zanske Religions Jnforsel iblant dem; men om Sproget selv er 

det gamle ATmlilke , numi6ilke, pNTnieiske, turkise eller e^ptilke, 

det maae de Lcerde bedomme; maaskee det er en Blanding baade af dem og andre. 

Til at vife Forffiellen imellem samme og det arabiske solger her en Liste paa no

gle af de almindeligste Ord paa agte brederlk, som er mig meddeelt af en wrv 

1"a!b) der i mange Aar har vceret Lredernes Imam i ̂amenart. 

Lredersk. 

^.iur 

Icren 
^al 

1VIa8 

^ l ' e ^ u a r n e n  

^ ^  ^ a k ? > i n  

En Breber 

Himmelen 

Solen 

Maanen 

Stierner 

Dag 
Morke 

KlokkeuaEsterm. 

Klokken 4Efterm. 

Maurisk. 

8ama 

ZLkims 

(Zomera 

I^aiiar 

I)b6Iam 

^8^ Obobur 

^alar 

/ 
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Lrekerllc. 

^KIi6 

^su.8 e!k!i6 

^amer^art 

^u6ain 

^rsm 

^ll)8 

1^ etn^ 

^ter^und 

1-Ll.Is 

^16 

^AAI0 

^!t 

^mi 

l^gmart 

!-^.^-x.1 ^MA87c 

^Mlsn 

^6c!6 

^.dmar 

^aurillv. 
Solens Nedgang 

Klokken 8Estenn. 

En stor Konge 8o!t3n 
En liden Konge ^35AI2 
En Prinz c^» ^sj(Z 8o!ta!i 
En Mand IlafAdiol 
En Qvinde ^mra 
EnJsde 

En Cameel 8A^!tn6! 
En Cameelinde 

En Hest /Lud 
En Koe Ls^ra 
En Tyr Omr 
En Mule ZsrA^Ia 
En Esel Ingmar 
EnGeed 

En Bok Xed8 
En Hund 

En Tave. kelba 
Et Hoved 1^38 
EtOie ^in 
En Nc?se Lnf 
Munden ^ I^om 
Skieget z^ekeia 
Halsen 

En Haand ^ 16 
Hcrnderne I6in 
En Finger ^.L>da 
Brosiet 8ackar 

R 
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! /Vkcel 

<->^5 I^rL 

/^.^arar 

^ZN^UL 

! /^N8 

Vi-Srs 

Mands Lem 

FruentimretS Lem 

En Fod 

Jorden 

Et Land 

En Hauge 

Et Bierg 

Et Skib 

Et Huns 

Et Kiokkm 

Guld 

Selv 
Kobber 

Jern 

En Ducat i Ta? 

EnOnce, Mark 

En Blankille 

^ Icinmen 

15^61 

^lerau 

^ lec Mu7.un 
(Sslv-Mvnt) 

<̂ >1.̂  8enec temaniat 2 Mantiller 

Arabiff Gomme 

kamene 

^ ̂eklr 

.^lArum 

^  ̂ct l  

ZVlsurilk. 

^ KesAdil 

8!e6 

LAdienen 

LZ^idcl 

85ina 

I)ar 

X e.slna 

^>^0 Oe^ielz 

^ Nokra 

I^le6i6 

Meckal 

s^A ^ivia 

<^.5^0 Nu lun 

^sZddein 

^!s 

Honning 

Uld 8uia 

Vox 8mX 

Brod 

Kiod 

Melk 

Vand ^0 Ma 

veknr 

^) ^ ' 
z j^ersZd, !s^s ^ur. 

^enrit 

I^ss« 

/Xur. 
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^i! 

Ir6in 

"s^amoZit 

^u6i 

^ ̂  1^e!incie 

^ ^ Lslim 

'I'Ll'IvLM 

^sc^siL 

^mo6ai)ar^ 

8^3mer 

(isn 

Wur 

^.^--1 /^I<ner 
<^s! 

(^-1 /^scl-i Xg6 

^^ MntlerAelt 

Dadeler 

Figen 

Vindruer 

Hvede 

Friff Smer 

Gammelt Smor 

Byg 

Lindser 

Radiser 

Redder 

Calabas 

Bonner 

En Bosse 

EnHaik 

At tale 

At sove 

Sid ned 

Staae op 

Gaae bort 

Kom hid 

IZI 

Naim'lk. 

^-»-» I) Lem ar 

Xcirmus 

/^neiz 

(Zen^I^a 

Aebc^a 

8MSN 

<^> ^4 Zesel 

^ ̂-.i! 

^5^' ^ekelm 

<>^ IvZ l<e6 

(ZelCZ 

Ar 

Mar^Z^a-

^ ̂ Is te rit 

Velkommen 

dek 
Hvad vil du ? 

Hvorfra komer du? IV!eneinl^!^ili 

Duer min Ven Lakadi 

Jeg veed ^s! /^arf 

Jeg veed ikke garf 

Han kiender mig ^sartni 

^ ̂  Ailem izselion Han kommersirax <^ ^ vada is^i 

Han kommer ikke jiA^s iclA 

R 2 

^ ̂ e6 cel<ic 

I^let ilen 
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Vrebrellc. 

Zen 
8in 

X^ra6 

Xu^ 

Lemus 

8a6i8 

^ 8a 

Dtemt 

1/51 ^6c?.a 

^erau 

Zememerau 

8intemerau 

Xara6liemeraa i z 

Xutie merau 14 

8emMe merau 1 5 

8Q(Me merau 16 

^ !^o 8ate meriu 17 

D^emte merau 18 

^c^acsmerau 19 

z 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
IO 

I I 

12 

^aurillc. 

I^a^e6 

^6cenein 

I)rele6ca 

^rbal^ 

d^emla 

8cta 

8edal^ 

Ocemama 

Oce^ 

^ sok er 

^^ZZasc^ei-

/^c^enasc^er 

Otele6casc^sr 

^r^L^icl'ler 

LkLmAtaicker 

8tZcasL^er 

8eb2talcker 

^ Dtemanitalc^er 

,a5«s 55^-5 ^eiLtaicker 

^lc!^erm 2O .^lckerin 

^ ^ickerm te^en 21 ^ I^a^eZu^lclie' 

rin 

^ ^scderm te 5m 22 ^ ^6cenein u ̂ .-
ickerin 

Oce!e6cm 

^rbein 

L^emsin 

8eun 

8ebXin 

Dwm^nln 

Vtele6tin ZO 

^rdein 40 

Lkemlm 5O 

8etin 6o 

8edXin 70 

Ocomamn 80 



Li-ebei-Qe8 Sprog. 

Lreksrllc. 

?e5^M 90 ^elT!Q 
^ Mg, I OO ^ Ma 

8m l^emat 2OO 

L)!ie!e6c mia zoo Ocelscltmia 
I5et IOOO 

8in Hatcjan 2OOO 

Xara6 l^af^an ZOOO I)cele6t M5 
IOOOO 

Af denne Liste sees, at Nodernes Sprog har fast intet tilfcrlles med 

IVIaurerneZ, uden noget i Tallene, som maa^ee hos andre Stammer end dem 

ved ^Lmenarc ogsaa er forjViellig. 8!^3vv har opgivet os en Liste paa 

nogle Ord af et Sprog, som han kalder 81^0^3^, hvilket Bjergfolkene (eller 

Lrekerne) i det bruger; ved at ligne samme, som cr kuns gre

ven med enAeIs!<e Bogstaver, med dette heranforte cgMI^ir^c, sindes vel, acen 

Haand, Bred, Melk, Hvede, Jern, Solen og Byg ere mestendeels overens

stemmende dermed; men derimod kalder han etHuus^kkam, Kiod^kllium, 

Ncefen interne, en Hest og (hvilket sidste er arabisk) 

Smor D3I12N, Jorden Himlen Maanen og 

^ oulS, ^n kvinde ^ Fodderne , ^adeler 

Vindruer at tale 8evvel; dernest er i Tallene 1 og 2 lige med 

men 8I^2vv siger, at de ovrige Tal ligner de som er 

naturlig, siden de ere Graderne ncermere, maaffee er dette 8kLnvial) en Dia-

lect af det gamle lidiAe og pkXnicilI<e, ligesom cama^irAt kan vare det af det 

^Tmliske og celdste airikanl^e Sprog. For at vise, at det intet har tilfcelles 

med de mrkilke Tal, anfsres her nogle af samme: Lir 1. /^iki 2. 

^ulck z. ^o vart 4. ^ Li5ck 5. 6. 

Ze^es 8. i c?. Irmi 20. ! 
u^.LU8 Z O. Kei'k 40. 5 O. 

lcem8 7o. 8o. 90. ^ ̂  100. 

R z  § . 6 .  



Z^eZerne i Narokos. 

§> 6. 

Urederne ere vel voxne, tange og '.navre. De lade deres Haar bag til 

vore imil Halsen; men for til rage de Haarene af unil hen op paa Hovedet; 

I^mlxer, (^Q^caner) eller i deres Sted et Slags Xeled og udgiere 

deres Klædedragt; Skiorte og Vuxer have de sielden, og I^ai!<en er som oftest 

en usel Lap; thi de som boer hsit oppe i Biergene have ingen Faar, maae altsaa 

kiobe Ulden af ^.rsderne og Maurerne. De ere lette, muntre og hurtige, 

og have en ugemeen øvelse med deres Flinter, baade til at skyde vist, og til at 

dreie dem rundt om som et Hiul, kaste dem i Veiret, sange og affyre dem ncesten 

i samme ^ieblik; disse Bosser ere ogsaa det kierefte, som de have, og de pynte 

dem oste saaledes ud med Selv og Elphenbeen at de koste 6 o til 8o Ducater, og 

seer ud soml^L. XVII. 4. Lrederne selv seer ud som paa XXI. 

OM I^e^erne. 

De I^Iec?rer, som nu ere i ̂IgrolvOZ er.' enten komne sra (Zuinea eller 

de nedstamme sra samme; thi om de have vceret saa sorte, saa 

ere de dog ikke blevne i Lande!, men, som mindre stridbare, haver maattet begive 

sig lcengere hen mod Vesten, som tilforn er ommeldt. De som ere Slaver kal

des mvlvlud) og ere fornemmelig de ssmdefelIisI<eKisb-

mccnd aarlig bringe med Caravanerne sra (^mneg, hvilte strar antage den mol^me-

cZsnl!veReligion,og derved asde (^drillue ansees med sammeAine sonMaurerne, 

enffiont derimellem dem inbyrdeS er saa stor en Forffiel, at Eierne kan snlge sine 

I^e^re eller I^e^erinder, naar de vil, da de ved en Udraaber I^elei 

lader dem fore langs igiennem Gaderne, og overlevere til den hoistbydende lige

som andet Fn; ja Eieren lunde endog siaae saadan I^eZerihiel uden Rettens 

Hielp eller Forfolgelse, naar han havde gyldig Aarsag dertil. Mange I^e^rer 

ere frie og kaldes Iiarar eller 8icZ e! Lue^ari, som 

enten nedstammer fråde ?^eAerm6er, med hvilke skurerne have avlet^?orn, 

eller fra Mzlei Ismgils ^e^ere , som havde Laedari til Patron, og vare 

mægtigere i Landet end de hvides thi foruden mange tusinde soldater va^e en^nu 

imsten alle Embedsmand sorte. Mulei /illad og hans nu regierende S 
have 
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Have afskaffet Soldaterne paa et lidet Corps ncer, og nu er det uscedvanligt, at 

see en sort Embedsmand. De ere saa grove og grumme, at alle en ske hellere at 

have at bestille med en jVIsur end med en ^e^er; og hvo kiender ikke denne 

Nations siette EgenMber og onde Natur? Der gives mange af det Slags, som 

i  Wesiindien kaldes og ere tegnede med mange Figurer og Strcrger, 

som i Ungdommen ere Maarne i Huden til Zirat paa Ansigret og Brystet, hvilke 

Marker Maurerne kalder og holde dem for en Skionhed, 

enskient intet er hcesligere. ^lulatter eller de, som ere avlede af en sort og en 

hvid, kalde de ̂ Det er allenestel^e^ere, som gildes deri Landet, 

og kaldes gemeenlig eller Moietm; men da de ikke bruges t i l  

andet end Opvartning i Kongens og Prinzernes Lømler, saa kaldes de 

^ ̂ I^6clar, I: Husets Slaver. Mere om I>IeAerne herefter. 

VM ^L6erne. 

§. 1. 

Der er vel en Deel kommen fra ^l?en til ̂ Iar6!<08) men disse 

have maattet flygte for de andre Nationer til Biergene, hvor deres Afkom endnu 

boer blant Urederne under Navn af?i!!liin,Sselv^sende, at deres Forfcedre 

ere komne derhen directe fra Men de som boer iblant Mgnrerne, 

ere forjagede fra Europa Tid efter anden, saasom fra Imlien ^.0 1 Z42; fra 

I^e^erlan^ene ^.0. 1350; fra I^rankeriA ^.0. 1403; fra ^NAellaud 

^0. 1422; fra 8plmien af ^erc^inan^W ^0. 1494; og en

delig fra ?c>rmZ2l ^0. 1496 af^m?.QueI. 

§. 2. 

De ere Undersaatter af Kongen i Msr6I<08 og nyde hans Beffyttelse, for 

hvilken de forst maae betale en vis Summa i hver Stad, saasom i ̂ Isr6I(08 

5OO Dncater; 500 Ducater; i l^ecaun 500 Ducater; i 8^a 

og 4oc> Ducater; i ̂Vle^neZ zc>O Ducater; i 8uira zoo Ducater; 

i  i v o  D u c a t e r ;  1 0 0  D n c a t e r ;  o g  i  6 o  D u 

cater; 
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cater; men i ̂56 og intet, siden der boer de allerfattigste. Derncest 

maae enhver Mands-Person fra i z Aar betale aarlig i Ducat (i O Mark) som 

afLc^ecdea insamles og frembåres til Kongen paa hans R.Llma6kan8-^ei^, 

under Navn af OesA^isfa 5: Guld

hanen med sine Kyllinger, som de i fordum Tid skal have leveret i Stedet for 

Penge. Desuagtet ere de dog i yderste Foragt, og anfees som de ringeste Men

nesker paa Jorden. En liden MLuriik. Dreng tor tage en gammel i sit 

graa Skieg, spytte ham i Hinene, flaae ham med Stene, og det som verre er, 

uden at tor gisre andet end bede om Pardon, og skynde sig bort det beste 

han kan; klager han derover, saa faaer han til Svar: I: du er 

jo en De ter aldrig ncevne den ringeste uden at kalde ham 8i6i o: 

min Herre. De maae ikke boere Vaaben eller ride paa Heste, og de ter ligesaa 

lidt som andre forlade Landet uden Kongens Tilladelse. 

§. Z-

I somme Stceder boer de for sig selv paa en Plads, som er omgivet med 

Mure, saasom i I^X'^8, Meknes og Marokos; men de have dog der en 

Kaid over sig, og en maurillc Portner, som ikke uden Betaling til

lader dem om Natten at gaae ind eller ud. I de andre steder boer de vel sam

men, saa meget mueligt, men dog imellem Maurerne, hvilket har den Uleilig-

hed sor dem, at disse oste bonsticele deres smaa Bern, og af Religions-Iver la

der dem hemmeligen opkere i den mokamecZanlke Religion, intil de have op-

naaet en vis Alder, da Foraldrene enten ikke mere kiende dem eller og sinde dem 

saa ivrige MvkameckZNLr, at de hverken vilde eller torde kiende dem for deres 

Bern. Ja Bern lebe ogsaa selv undertiden over til Waurei'ne, 

naar de ere bange for Straf; Forældrene ter altsaa ikke engang straffe deres egne uly

dige Bern, men maae ofte taale haarde og grove Ting af dem; saa de endog 

deri sele Virkningen af deres forrige AnM: l)9 

og ovsr vore Bern. 

§. 4> 
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§. 4. 
Endeel.^L6er lever af Handel, Megleri og Haandvcerker; de fattigste 

lever af Arbeide iscer ved Skibenes Lossen og Laden; derfore er paa ethvert See-

Sted et ordentlig Corps af faadant et vist Antal Arbejdere, i hvilket ingen anden 

kan komme, uden han jo vil arbeide uden Betaling. Og da de fattige Maurer 

have ligefaadan et Corps, saa har Regieringen maattet uddele et vist Slags Ar

beide for hver; nogle kaldes Huus-Arbeidere, andre Soe-Arbeidere Lka6em 

elkekar dem er en Opsynsmand <^^.j ^men kaldet, som 

ved Pengenes Uddeling for Arbeidet tager dobbelt Portion. Naar de arbeide 

dagviis, saa regnes det fra Klokken 8 til 4, da de ved at hore raabe til Bennett 

^.sar forlade Arbeidet med disse Ord ierkam 

^/lu!ei LcZris 2: Gud vcer Mulei ̂ 6riL» naadig. Denne Stifter af I^es ffal 

have giort flig Jnretning. 

§. 5. 

Enffisnt ^soiZsins have stor Agtelse for deres Kabiner, saa at de betaler 

Skatterne for dem, og i vigtige Ting folger deres Naad, faa have de dog ei an

taget dem for Hvrighed, mendehaveet^dimak, (^ommun eller 8en3t,hvis 

?rTses kaldes 8ekeek, der modtager Kongens Ordres, inkrcever Skatterne og 

leverer dem til Kongen, kan vel^gfaa lade mulctcre og prygle, samt decidere i 

hvad som forekommer, men i alle Ting kan der dog appelleres til den mauriske 

Ret. I klulei Ismaik Tid var en 8ckeck elkebir eller Over-8ekeek, men 

denne Post har ikke vnret besat igien forend ^0. 1766, da Joden Ken 

for sin Vittigheds Skyld fik samme. Kongen har altid nogle Hof-^6cZer, som 

?r i mere Anfeelfe end de andre; iblant dem har holdt sig lcmgst den hos 06 be-

kiente 8amue!8umbe!, som er opsod i Marseille; en Mand af besynderlig 

Vittighed og Forstand, og en perfect marokanlk Hofmand; en farlig Fiende, 

men ingen mcegtig Ven, siden Kongen troer, at han ikke tager nogens Parti 

uden for Penge. Kongen kan ikke undvcere ham, men bruger ham kil de aller

vigtigste Sager, dog har han et vaaget Hie over ham, og plukker ofte hans 

Fiere. J GieldS-Sager redder de sig oste med Eed, endogsaa for den mauriske 

S Ret. 
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Ret. I betydelige Disputer inbyrdes ere de meest bange for deres Ugbmers 

eller Bandsettelse, i Henseende til den Foragt, i hvilken de da cre hos de

res Brodre. 

§. 6. 

En stor Deel af taler 8pgnll<, iso:r alle de, som boer i 1"e-

taun) anseer det fast som Moders Maal; men deres rette Moders Maal er dog 

, som de ikke haver Lov at ffrive uden med Bogstaver, paa 

det de ikke ffal lcese Koranen, (en siet Opmuntring til at antage deres Religion). 

Deres Bogstaver ere det saa kaldte Rødmer-S^tlsk/ hvoraf en Preve sees 

XXV!II. som er bekiendt nok; men da deres Maade at skrive Tal er be

synderlig, saa findes den her ansort paa samme Tabel; hvoraf vil erfares , at 
nogle Figurer have stor Lighed med de 8^riil<e Boastaver. De begynde deres 

Breve med I^ael med Guds Hielp; hvilket de ffrive faaledes som 

paa XXVIII. e. Samme Marke sette de ogsaa uden paa deres 

Breve, og feier dertil adskillige Forbandelser over dem, som maatte aabne Brevene 

uden Tilladelse, hvilket de udtrykke med , see samme Sted v. Disse 

ere de ssrste Bogstaver af de efterfelgende Ord: ?0N8, 

Den, som overtrceder en andens Grcense-Skiel, ffal vcere 1^31-1^8, 

hvilket Ord ffal sorstaaes saaledes: ^601, I^erum, 8imta I: Bandsat, 

forbandet og landflygtig. De bruge ogsaa disse Bogstaver samme 

Tabels L, som vil si^e ^rur, MelirAr-, I: Den, 

som gaaer ind paa en andens Grcmser, ffal voere forbandet. Blant 

i MZr6k08 ere ingen af den Kizr2inil<e Sect, (som troer alene de 5 Noils 

Boger). De have z til 4 Synagoger i hver Stad, og iagttage Sabachen neie 

i Henseende til det udvortes, da ingen Jede ffal rere ved Ild eller Penge, aabne 

Breve, reise eller saadant mere uden ved Overmagt. 

§. 7. 

kadmerns have vel ingen scerdeleS Klcrdedragt, dog til Forffiel storre oz 

videre Ermer, et redt Mnrke paa den sorce og gemeenlig 
et 
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et blaat Tsrklcede om Huen, see XXII- I^z>. 2» Alle Jeder have serte 

Huer, Lernus og Tofler, men maae de bcere af andre Farver; dog 

tor de lkke bcere NLrnuisn saaledes som MsurSriiSS , men det, som 

horer for kil, setles paa den ene Skulder, og det bageste paa den anden, see 

I^L.XXll. I. 

Konerne klcrder sig nc?sten som MIurindems, see "I'^iI.XXII. z 

og 4. De binde sædvanlig deres lange Skiorte-Ermer sammen paa Ryqgen, og 

have alle et rodt eller gront Klcedes Skwrt, som er aaben! og bindes sammen med 

et Belte under Brysterne; paa den yderste Flig er Guld- elle? Silke-Broderie; 

Tofterne ere rode eller broderede, og have Hcele. Paa Gaden Ml de blotte det 

halve Ansigt, for at Mlles fraMcmrmdei'. De seer i Almindelighed godt ud; 

og da deres Omgang ikke er saa forbuden som ^laurin^ernes, saa have de ode-

lagt mange Christne Kiobmcend; thi saadan en Liebhaber har saa mange at for-

noie, nemlig Kongen, hans Pndlinger, Gouverneuren paa Stedet, Vagterne, 

Manden, Konen, og ofte den hele Familie. 

For Resten er de Joders Caracter den samme som i andre 

Lande, der overalt er bekicndt nok, og omstandcligen vises i den hellige Skrift; 

thi man kan ikke domme saa umilt om dem, som Autor til Glimre 6es ktgts 

Iiarwi-Ll^ues, naa? han siger ^): I Hmstmde til siia Lve 

alle enige ̂  at dei ̂  og overgaaer alle de andre i Spids-
bubm. 

En as en (brillen kaldes og af en^s66e hedder 

^selami det er saadan en, som fra den Christne eller Iediffe Reli

gion gaaer over til den mokamedatMe, hvilket ffeer enten af Frivillige, som 

meest ere Overlobere fra 8ebt3, eller af Slaver, som enten for at ungaae Straf 

S 2 for 

") Hu3Mgux^«i5z, tomlekZoncZsconvient, ^ueceux6ek'e^Lc6M2lioc5ur93l!ent tou« 
lesamieLen ̂ liponnerie. 
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for en eller anden grov Forseelse, iscer sor Omgang med Naur!n6er, eller og 

for ikke at betale deres Gield, eller i Tanke at forbedre deres Omstændigheder; 

og endelig af dem, som blive tvungne dertil med Magt, som ofte skede i de sor

rige Kongers Tider; men denne Konge tvinger ingen dertil; thi han siger, at 

den, som ei er Gud tro, kan ei heller vare Kongen tro; er det en Slave, da 

lider hans Fordeel ogfaa sormeget derunder, og 700 Piastres er ham kierere end 

7OO Renegater; det er derfore sikeet mange Gange, at han har givet saadan en 

Z Dage at betcenke sig i, foregivende, at han kan have varet drukken 

eller rasende; men vil han endelig ikke forandre sit Forsat, saa kan Kongen ikke 

vel nagte Geistligheden den Fornoielse at antage ham, og maae endnu daglig 

give ham en eller 4 H., intil han er kommen i en Vei, selv at kunde 

fortiene sin Fode. 
Til at blive behoves alleneste at sige det bekiente: INK 

ela KalA , om man enffiont ei veed mere end dette 

af den hele Religion. Herpaa bliver Renegaten fat paa en Hest i maurilks 

Klceder, og fort med Musiqve og et stort Folge igiennem Gaderne, giver sig et 

andet Navn, og udfoger sig en Fader, som altid tager ham i Forsvar. Dagen 

derefter bliver han omffaaren, ( untagen naar han var en Iode) 5 og er saaledes 

en fuldkommen ^Vlaur. 

De fleste I^eneAater ere 8panl^e, derefter siden 

endelig?orm^isLr, og men til Natio

nens 2Ere er der ingen KeneZLt; og har ei heller nogensinde varet. 

keneMer kan ei gifte sig med andre end^eZerin^er, eller i det hoieste 

med Dsttre, og anfees neppe formurer i tredie eller fierde Leed. 

De have nogle over sig, der kan straffe med Arrest og 

Prygl, som de ofte fortiener; thi de ere ret Afffummet af det menneffelige Kion, 

uden Religion, uden Tro og Love, Falffheds, Hykleries og Lognagtigheds Aan-

der. De vil vcere (^ntwe, naar de ere hos LkriKne, drikker ViLn og spi

ser Sviin med dem, og forbander med al hans Tilhang; med alt 

hvilket de dog ere og blive foragtede af alle LKMne. Ja nogle gaaer saa vidt, 

at. de endog hemmeugen nyde og bruge Alterens Sacramente hos de Catholffe 
^ Munke, 



Renegaterne i 141 

Munke, fom flaaer en Strceg over Christi Ord, fom lcrses Matth.i O, z z. Hys 

der vil ncegte migforMmneffene, dm vil jeg ognccgteformmFader, 
som er i Himlene. De vil vcereMaurerblanMaurerne. forbander deLdriKne 

og deres Religion, ja forfolge dem^ og rose sig af at have viist Falffhed mod 

dem; dog anfees de af Maurerne som Kiettere^ dem de aldrig forlade sig paa; 

thi naar en Renegat kan bringe det faavidt, at blive ̂ ei8 ellerCaper-Capitaine, 

saa er der dog en infed Maur med paa Toget, fom haver Tilsyn med hans Op-

forset og hemmelige Ordres, om der formcrrkes Forræderi eller deslige hos ham. 

De ere evige Slaver, som ikke faaer Lov at reise fra Landets og om de end kunde 

siippe ud, saa staaer deres fortiente Straf dem dog aaben i Christenheden ̂  i det 
mindste i de (Hgt^c)IlI<.e Lande«. 

OM de (^kiMne. 

De<!kr^ne i Mar6k08 ere enten. Lonluler^ Kwbmcrnd/ KvNst-
nere eller Slaver. 

5. 1. 

De konsuler, fom opholde sig i det maro^anllce Rige, ere denDanske 

^nAell^e, ^ranl^e, 8venil<e, 8panilce og den?iojI-zn(Me, hvilken 

sidste har overalt Viee -konsuler. Disse (Zeneral - konsuler vige ikk^ for 

hverandre eller lade hinanden Fortrinnet ved nogen Lejlighed, de ungaaer altfaa 

at komme til Hove paa eengang; men enffiont Forstaaelfen imellem dem ikke al

tid er den beste, da den ene ofte foger at vinde Kongens og Nationens Yndest 

paa den andens Regning, saa holde de dog temmelig gode Miner udvortes for det 

(kristne Navns Skyld, og hisse Flag for hverandre ved Befogelfer, Ankom

ster til Stedet eller Bortreiser derfra. (De andre Lejligheder, at hisse Flag, ere 

Kongernes Fodscls-Dage, den marokanlke Konges Sejrvindinger eller Re

stitution af en Sygdom, Sondagene, Hoitids-Dagene og ved Skibes Ankomst). 

(^vnsuierne opholde sig ikke ved Hosset men i Soe -Stcederne; naar de 

altfaa ffal til Hove, afgisres det forst ved Skrivelse, da Kongen sender enLeide 

S z - ^ t^f 
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af en I<gi6 og nogle Soldater, hvis Tal bliver inreltet efter den^Ere han vil 

giore eller rettere ester de Omkostninger, i hvilke han vil sette ham; 

thi disse Folk, som ogsaa skal bringe ham tilbage, maae han ei alene underhol

der al den Tid, men og tilsidst give dem 86(^2 eller Belsnning, som er ge-

meenlig fra 50 til ivv Ducater sor og fra 5 til 1 o Dncater for hver 

Soldat efter Omstændighederne; efterdi, naar han har Kongens Pndest, slipper 

han med ulige mindre end ellers. 

Naar en reiser til Kongen (i et Tilfalde som ei taalerOphold) uden 

korrespondance og uden Leide, saa maae han uden sorResidenzen lade sig melde, 

og der vente Tilladelse, at komme ncrrmere. Ester hans Ankomst infinder sig da 

strax en Hofmand, som Kongen har besluttet, at bruge til Mellemhandler ved 

denne Leilighed, eller og den l<gi6, som har geleidet ham under Veis; denne 

bringer forst en Hilsen sra Kongen, at den eller den Jsde har Ocdre at levere 

ham daglig saa mangeHens, Faar, Frugt:c. til Underholding; siden kalder Kon

gen ham , naar det falder ham ind, til Audience, som da skeer paa solgende 

Maade: Efterat en Plads er udfogt, hvor de ikke have nodig at drage 

deres Skoe af, som Kongen veed, de ej ere vante til ̂ ), gaaer (tonsillen 

wed Kaarde paa Siden og med blottet Hoved ^), og lader bcere strax ester sig 

de Forceringer, som han haver at vresentere, og uden hvilke ingen forlangt An-

Neme hos Kongen har Sted saasnart som han bliver Kongen vaer, bukker 

han 

*) Thi der eve visse Steder, saasom i hans Gemak eller Lkaima, hvor alle ligesaavel som Kon

gen selv c,strekker Skoene, hvi'.kct ofte er hendet mig. 

c^s8r 0!c>n forteeilcr, K o n g e n  i havde ladet en msrokcan/IcGcfandt af

tage sm Tnrban og Tsfler ved en Andience, for at gicngielde det, at hans Lnvv) e havde 

maattet trce.kke sine'Skoe af for Kongen i I^!srv!<o8; hvilket lader sig hsre; han sortKller 

ogsaa, at han satte sin Hat paa for og^inclus siger om den en^Me Ge

sandt (^srI8cu^rt, at nsdeds han; til at sette sin Hat paa; men Maurerne foarKlle, 

ot en anden evZelsi-c l^nvo^L sidcn efter fornden Hatten vaa Ho'oedctved Andiencen ogsaa 

stal have havt en Ride-Pidff iHaanden , samt Stovler og Sporer paa; hvilken Uan-

stcendighed irke vilde bekomme nogen velnuomstundcr, 

T!)i!)Ki,tcenkte, /eg vil forsone hans Ansigt; kanstee han antager nn'n person, 

i Mos. Z2, 20. 





— '  ^  
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han sig for ham, midtveis gier han det ftmme, og naar han er ham henimod 20 

Skrid: nar, hilser han zd:e Gang, og bliver staaende; gaaer han for nccr, saa 

holder en as Hof- Foli'ene ham tilbage i Kislen. Imens Forceringerne aabnes og 

iofetigen efter^ees, handles om ubetydelige ^ing, Hoved-Sagerne uvedkommen

de; er Kongen misfornsiet, enten med Nationen eller Foråringerne, faa giver 

han de: eftertrykkelig tilkiende, og da jettes (HonluIenZ Habilite paa Prove; 

thi her maae han hverken vcere bange eller alt for modig, men vcere tilrede, med 

Beffedenhed at svare hvad han bor i det samme.Hieblik, ellers enten begiver 

Kongen sig bort, etter giver Longen Ordre, at gaae til en anden Gang, da 

Hans Svar neppe nogensinde bliver Kongen forebragt paa denMaade, som det 

bnrde; thi naar Kongen er vred paa nogen (eller stiller sig vred an) saa tor ingen 

tage ham i Forsvar. Et der et Brev at overlevere, saa svsbes det ind t noqet 

en:en en Alen Gyldenstyk eller i det mindste et Silke-Torklcede. Men er intet L 

Veien, og Forceringerne ftaaer Kongen an, saa henvises til en vis 

Person, som han kan betroe sit Wrende, og som ffal vareMegler imellem Kon

gen og ham, hvorpaa han efter nogle Complimens bliver affcerdigek med Lono 

som vil sige Godt og er en meget naadig Afffeed, for hvilken Lon-

sulen maae meget krumme sig; glemmer han det, eller ikke gior det straxog dybt, 
saa ffrige alle i hverandres Munde: 8i^Z: 

Kongen siger : Du er god; og naar da Lo^suIsn gwr sin Compliment, raaber 

oe^alle 3mer8i6i I: Gl?b VkzslPW 
KoUgM. Enst-iont man ber komme lebendes til Kongen, og lobe bort fra ham 

igien, saa giver han dog Ordre til sine Folk, at ledsage de LZiMne langsom, da 

h<u? har mærket, at de efter saadan Loben ere blevne stak-aandede. Saadan 

Au.iencecr fo-estluet paa^zz.XXill. er Kongen siddende mod enMuuriHau-

gen paa si: Teppe, omgiven med 8tei'mi2t eller Safian-Hynder; ^ ere de 5 

som alene sidder ned hos Kongen; c er den som ledsager og an

melder (^QluZen, og kysser Jorden for Kongen; ^ er en Iode-Tolk, (den 

Gang 

») DM- L->n-> -r «.l st,o^inde>st °z » d-» sidst- St^-lstS 
5yd af t'kt Ord z: Zydc. 
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Gang 8gmuel 8umbe1); e erLorM og Cancellie-RaadLarillen; /nogle 

Hof-Folk; F fattige Iodsr, som bcerer Forceringerne. 

Neppe er Lonlulen kommen hiem, forend han haver en stor Hob Men-

neffer omkring sig, der ikke udbede sig, men fordre som en Skyldighed, og ofte 

med stor Grovhed, 86ck0ra I: Belsnning for den '2Ere han har nydt at 

see deres Konge; og disse Hof-Folk maae nedvendig forneies, siden man har 

Exempel paa, at da saadan en grov Betler har engang beklaget sig hos Kongen, 

at en Kiobmand ikke vilde give ham tilsirekkelig fastsatte 

Kongen selv, hvad ham ffulde gives, som overgik i O Gange det scedvanlige. 

Det, som i min Tid blev givet, naar intet betydeligt var at asgiore, var 

felgende: nemlig til 

Den som forer til Andience, efter hans Qvalite fra 2 vv til 6 O O 

Seiglforvareren, — — —4vc> — 6vO — 
Den afHof-Ioderne, som er brugt — — —2OO — 5OO — 

Hver  a f  Secretairerue, Kaceb — — — IOS—-2OO — 
Den som bringer LonluZen i Byen, henimod — — I oO — 

Underffatmesteren, , —- — 50--
Ceremonimesteren, — — 40 — 

og hver af Kongens Farbredre, som kommer 4^ ' 

Kokken, Lccekack, - — " — 40 — 
Over-Gartneren, L!5elT, — — — 40 — 
Material Forvalteren, ?M1a L!!<uba, — — 40 — 

over de Guld-besiagne Flinter, zo---

Parasol-Drageren, Z^lme6el, — 
Lance-Drageren, Nula , — 
Ceremoniemesterens Folk, alle i alt, — 

Kuffen, Nu!a L!Ze6i8) — — — 15 
Teltemesteren, Mula ^!5ral<, — — 15 — 

Garde-Robe-Mesteren, — 15--
Sabel-Drageren, — 15 — 
Barberen, -—12 — 

Mee-

20 

2O 

2 Q 
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Thee-Skienkeren, ^lula ^cei, — — 12 ^ 
Thee-Kaageren, ^luZa^tei, — — 12 — 
Senge-Rederen, — — 12 — 
Hynde-Drageren, Mula — — 12 —-
Stole-Drageren, ^Vlula iZmKeffa, — — 12 — 
Bekken Drageren, iviula , — — 1 o — 
Teppe-Drageren, MulaLii5Ll^e6a, — — iv — 
Uhr-Drageren, Mula NmaAana, — — io — 
Tvffel-DragereN, ^lcdierdil) — — IV— 
Spore-Drageren, — — ic> — 
Lys-Drageren, ^ula^smak, — — ic> — 
Mad-Drageren, ^viula Lcaam, — — 1 o — 
Vaderen, ^Iu6o, — — — 10 — 
Fcmdnken, IMiIa Tlaklm, — — — 1 o — 
Stald-Folkene, 8akeb^rrua, i alt — — IO — 

Portneren ved Dar elbe^T) — — — 10 — 
Oim ved Slots-Haugen, kuab elgenen, 1 o — 
Portneren ved Led rial, — — —. 5 __ 
kuab la kua — —- — — 5 

Luad^eniia, — — — — ^ 

Portner eller Luab Malaba — — 5 

foruden mange andre, som give sig ud for Hof-Betientere, eller staaer i nogen 
Connexion med Hoffet, og faaer The, Sukker, Lcerret og Penge, men naar 
Sagerne ere meget vigtige eller Kongen er misfornoiet, da formeres disse For
ceringer anseeligt, iscrrfordem, som, man troer, kan giore ondt. 

Ester denne forste Andience begynder forst VanffelighedernemedExpeditio-
nen. Kongen, som ikke har for Hine andet end sin Fordeel, studerer alle-

neste 

*) Disse Portnere ere i^siokos Stad, men i^ekue8 ere saadanne I 5 at betale til. 

T 
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neste paa at befordre samme, dog saaledes at han bilder sig ind at spare sin )Ere, 

ved at kunde skyde Skylden paa en anden ; til hvilken Ende han anvender baade 

(kristne > Maurer og ^66er for at fore Lonlulen (eller en anden ^nvo^e) 

i vilderede, eller faae et nbeqvemt Lofte af ham, eller faae ham til at forlobe sig 

i Ord eller Gierning, for at kunde bruge hans egne Vaaben mod ham. Og da 

de, som ere omkring Kongen, vide hvad der passerer, faa foger enhver, at mele 

fin Kage, og sortiene noget; der kommer da adffillige Hof-Folk med hundrede 

opdigtede Ting, hvortil de ofte bruge Kongens Navn; Lonlulen, som hverken 

ter stode Kongen for Hovedet ellerBudffabet, som maaffee kunde fare med Sand

hed , og maaffee en anden Gang faaeLeilighed at hcevne sig, jettes da i Forlegen

hed, og har al sin Fornuft nodig, is^r om det er en distingveret Mand, saa-

som tilforn Mulei L6ri3, Kongens Fatter, der ofte brugtes fom StatS-Mini-

ster. Esterat denne 8ederi5 engang af (Honsu! Larilien havde faaet mange 

sicre Forceringer end han var vcerd , viste han ham dog den yderste Falffhed, fom 

efter mange foregaaende tilsidst ytrede sig faaledeS: Kongen havde forceret Lon-

sulen at gaae til 8uira, for at bygge der et stort Huus, under Eed at brcekke 

Freden, om han ikke gik; men da konsulen var fcerdig, at reise derhen, kom 

Mu!ei^6ri8 ind til ham, hilsede ham fra Kongen, og i hans Navn anordnede 

ham at gaae til ZM og ikke til 8ulra; (insulen, som havde mange Prover 

paa Tdnles onde Hierte, sormaaede da Bygmester 8edr6c!er at gaae til Kon

gen (hvor han havde fri Adgang) og forespurgte sig om Sandheden? hvortil Kon

gen svarede: at hans Ordre var, at Lonsulen ffnlde gaae til 8mra, med 

mindre Freden dette Hieblik med Dannemark ffnlde brydes. konsulen 

reiste da ufortovet; men neppe var han en Miil fraMarokos, forend 2 Ryttere 

i fuld Galop naaede ham paa Veien med foregivende Ordre fra Kongen, at hun 

sirax ffulde vende om til Nar6I<08 igien. Lonsulen, som anjaae dem for 

Adnies Folk, satte sig derimod, og da de ikke torde legge Haand paa han?, toge 

de mig, som var i Folge med, og bragte mig i fuld Spring til ^larvkos; men 

ved mm Ankomst til Staden forsvandt Cavaliererne, som ikke dristede sig, at 

folge mig lige til Kongen, hvorhen jeg citerede dem. ^Vlulei T6ri5 kom nng i 

Mode Mt ved Slottet, og med en stor Latter gav mig tilkiende, at han havde 
sendt 
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sendt disse Ryttere for at tilvejebringe dem en og for at chicanere 

(konsulen, fordi han ikke vilde accordere ham aarlig ligesaa stor en Pension, som 

den lvenlke (konsul havde forbunden sig til; jeg fandt da ikke raadeligt at gaae 

til Kongen, men gav gode Ord, forestillende ham, at Lonlulen uden 

sit Hoffes Tilladelse ikke kunde accordere ham faa hoi en Pension, og at jeg ansaae 

ham for alt for veltænkende til, at han vilde fere hele Nationen i Fortryd for een 

Persons Skyld, som jeg vidste, at andre havde ophidset ham imod; 

herved lod han sig da tilfredsstille imod at jeg betalte i c> Ducater i til 

hans 2 Nyttere. Dette er kuns eet Exempel af utallige, som moder der 

i Landet, hvilke en Embeds-Mand maae have et vaagetHie over, og bestandig 

tvivle om dens Redelighed, som passerer endog for den cerligste Mand, enten 

Han faa er , Maur eller En god Forsigtighed var det at for

lange alle vigtige Ordres skriftlig; thi om man end ikke faaer dem, faa vifer man 

dog, at man ikke forlader sig paa blotte Ord, og ikke saa let lader sig bedrage. 

Hoved-Midlet til at udrette noget der i Landet, er tilforladeligt Gavtv 

og Foromnger ^); men Konsten bestaaer i at give i rette Tidcr og paa rette 

Steder. Kongen, som kiender sine Folk, veed, at en ildetcmkende ikke kan 

tale vel om nogen uden for Penges eller Fordeels Skyld, altfaa er faadan en 

Mands Recommendation endvgfaa skadelig; har Forceringerne derimod truffen 

Paa een, som Kongen anseer for en retsindig Mand, faa ere de vel anvendte, 

goderne kan med Forsigtighed bruges til at udvikle adskilligt uden for Kongen, 

og med dem holdes gode Miner, for at hindre Opstikkeri; men hos Kongen gielde 

de intet. Det verste er, at Forceringerne der i Landet stige og forhoies hvert 

Aar. Vore (konsuler have i Forskningen vceret vel antagne hos Kongen med 

en Forcering af 1 5-? til 220 Ducater, men nu siden saa mange konsulers (iscer 

en vis Nations) Ankomst der i Landet er han missornsiet med 1000 Ducater; 

fer tog han mod Vahrer as Klcede, siint Lcerret og deslige, nu vil han have Guld, 

Selv, Pretiofa, og Ting af inderlig Vcerdie foruden rede Penge. For lod han 

s!g neie med hvad en^mbM6eur engang imellem kunde bringe ham; nu er 

T 2 han 

s) k/luners, cre^s miki, eaxiunr komines^ue 6eo5^ue. 
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H ' N  o^fe misfo'neiet med de aarlige Forceringer (eller rettere Skat) som nogle af 

hans Allierede give ham, saasom 8ver'A 2 5 tusinde Piastres, Veneck^over 

17 tusinde PiastreS, solland henimod i c> tulinde Piastres , uden at tale om 

Dannemark. k^rankeriA, 8pa^ien og givcr hcm vel intet 

aarlig, men slipper derfore ikke ved andre Leiligheder. Man kunde i Ferstnin-

gen fo rno ie  IV Iu Ie i  med 5 O Duca ler ,  t i l s ids t  var  han mis forne ie t  med 500 

Ducater aarlig foruden andre Foråringer. Dct er en Sandhed, at den hand

ler mod al Politique og god Iusigt, som gier nye Forceringer eller forhoier de 

gamle uden yderste Nedvendighed; thi det bliver siden til en Rettighed og Skyl

dighed, som altid maae betales, og det fra Kongen at regne intil den ringeste 

Ulaui'. Giver man en til en Heitid engang en liden Foraring, saa sen- -

der han ordentlig Bud hver Aar efter den ; byder man engang en^Vlaur en Skaal 

Coffe, da forlanger han det selv siden ved hver Besegelse, og sperger: 

2: hvorer min Rettigheds eller 

hvor er din Scedvane? og saaledes med andre Ting ; men en Nedvendighed 

er det i lige Tilscelde at give ligemeget. Andre Maurer og uden for 

Hosset ere ogsaa begierlige efter at tage imod og tillige selv giere Forceringer, hvil

ket sidste ofte steer paa en latterlig Maade, thi naar Giveren ikke faaer mere i Ve

derlag , end Forceringen er vcerd, saa fordrer han den tilbage igien. Til AfffedS-

Audience maae Lonlulen ogsaa bringe en Forcering, men af mindre Vcerdie end 
den 

5) At I^evsntineriie have dette tilsattes med Maurerne viser fslgendeExempel: under Ve! 

Lcdakan gav en Kiebmand i ̂l^zi-j iang Tid Almisse til cn Betler, somophoit 

sig ved hans Dsr; derpaa reiste han til Egypten, og da han efter 566 Maaned^rkom til

bage, og endnu fandt Betleren paa sit Sted, vilde han give ham Almisse som tilforn; 

men denne paastod Almisse for den hele Tid i hvilken Kisbmanden havde vceret borte, og 

gjorde ham derover en anseelig Regning, hvilket Kiobmanden siog bort med en Latter; 

m e n  B e t l e r e n  f o r t e  fin Klage for veien, og Kiobmanden blev dsmc ril at betale Fordrin

gen , paa Grund, at han var reist bort, uden at sige ham hans A-misse ov , paa hvilken 

han havde forladt sig; »g han niMtt -nd>m «» Pi-st-r i 0nck°stning«r-

kardar. 
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den fsrste; og om han imellem forste og sidste Audience bliver kaldet, maae han 

altid vcere bereed paa at medbringe noget. Nu er da alting i Forveien besiuttet 

og afgiort, saa her expederes alleneste de Breve og Ordres, som behsves, hvilke 

stadfcesteS med Kongens Seigl. Naar samme Breve bliver Loniulen leverede, 

gives ham fcedvanlig Ordre, at reise enten strax eller om nogle Timer eller Dagen 

derefter, hvormed han ogsaa er meget fornsiet , i hvor uheflig denne Compli-
ment end er. 

Naar Kongen ikke er sornoiet med de Forceringer, som en (Honlu! kan 

bringe ham, og vil have noget anseeligt, eller og der kunde forefalde saa viatige 

Ting, at Lvttt'uien ikke kan afgiore dem, eller har Lov til at samtykke i hans 

Forlangende, saa begierer Kongen en vove, som de kalde eller La-

iiacZor. Samme bringer ham da vel sterre Foraringer, men tillige forsynet med 

storre Fuldmagt mod hans Forhaabning ofte siger N(i til det, som OonlujLli 

ikke har kundet sige Ja til. Et Krigsffib har ved jaadan en Leilighed en god 

Virkning baade for den Anseelse det giver Gesantffabet^ og for den Frygt, iVIg u-

reme have for samme; En Gesandt paa et Cossardie-Skib ansee de som enXaic! 

paa en Steen-Esel. Med hans Audience har det jamme Beffassenhed som med 

d!0nlujen8, alleneste at det ffeer med mere Pragt og sterre Forceringer og 86-

ekras efter Omstændighederne; hans Leide alene kan koste 400 og Skriverne 

Ducater, saa teisen sra Kysten til Hofset og tilbage til Kysten igien kan 

koste over ZOOO Ducater (a. 1 foruden Forceringerne til Kongen, som ved 

saadan Leilighed kan vcere fra 1 o til 20 tusinde Ducater ester Omstændighederne. 

En Lykke vilde det vcere for saadan et, Gesandt at kunde finde en tro Landsmand 

til Tolk; thi foruden at ^socierne, som forstaaer euro^Xii^e Sprog,, ere saa 

falffe, at de sige et for et andet, faa tor de ikke heller sige Kongen noget fom er 

ham ubehageligt, hvilket en Christen dog tor giere, naar det M'er med Fornuft 

og Beffedenhed; det ffulde altfta vcere godt^ om der ved hver Lonlulgt var et 

fattigt Barn af Nationen, som ex ulu kun?e lcere Sprogets og siden bruges 

T z til 

*) ?rocul s ^ove procu! g 
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til Tolk; saadanne cies Z^anAues have de ^rsnl^e i Levanten og 

befinde dem vel derved. 

En Lcinlul er der i Landet temmelig vel anseet, og hans Huus er et Fri--

sted for alle forfulgte, da ingen Net kan rore dem, saa lcenge (konsulen vil hol

de dem hos sig og forsvare dem. Vil han da vinde Nationens Venskab og Ag-

telfe, saa ssger han at bilegge Sagen, om det er mueligt, og i fmaaTing ei bor 

see paa nogle Ducater for at hielpe de virkelig Betrængte, hvilket han faameget 

desbedre kan giore, som de fleste Maurer ere sornoiede med hans Eragtning. 

Man maae ogsaa tilstaae, at en Lonluls Embede i Narokos er vigtigt 

og vanskeligt, thi foruden at hans Forretninger baade ere en M'rMres og en 

Lonluls, saa har han det Uheld, at alt det, som af hans Hof afstaaes eller 

opholdes, eller paa anden Maade ikke skeer til Fornsielse tilleggeS altsammen 

, og forklares faaledes, at han ei har vildet forestille det paa den beste 

Maade, og ikke har vildet unde Maurerns den Fordeel, med mere; og hvor 

usle end disse Beskyldinger ere, saa lider dog konsulen derunder, og oste mis

handles, saa man seer, at det ikke er en Folge, at en som er i Unaa-

de hos Kongen as enten er udygtig eller lastvcerdig; thi med jo storre 

Iver han arbeider for sin Nations Fordeel, jo mindre befordrer han Kongens 

af v!<08. Endelig forsgLS Embedets Vanskeligheder for , naar 

der i Landet ere Kiobmcend af hans Nation, som for at befordre deres private 

Fordele eller as Overmod, naar de have samlet nogle Penge, underminerer og 

kulkaster alle (insulens Foretagender; hvilket er let gjort, thi en Kwbmand 

har gemeenlig flere Penge i Hcende end en og man veed at Kongen og 

Nationen elske den meest, som betaler best. 

§. 2. 

De Danske have, som bekient, havt et gfrilcan/lc Compagnie, som 

der i Landet handlede i nogle Aar, men det gik her som med de fleste saadanne 

Compagnier, Commissionairerne, baade som afsendte de Vahrer, 

og som solgte de tillige med Factorerne og Bctienterne der i Landet, hav-

den visse Gevinst og Interessenterne det visse Tab. Et Compagnie opvcekker 

Had 
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Had og Jalonsie hos de andre handlende Huse; og da det hos Kongen passerer 

for det riigeste, saa ffyder han de storste Byrder paa den, som han tanker, besk 

kan bare dem. SaaledeS nodte han nogle Gange Compagniet til at forpagte 

Havnene 8a1a og for en vis afham fixeret Snmma, som aldrig igien ester 

da varende Omstændigheder kunde i^chentes; eller maaffee rettere: han lod sig 

overtale af vedkommende til at tvinge Compagniet, i Fald^ man vilde troedet al-

windelige Rygte der i Landet. Da dette Compagnie 1767 blev ophavet, 

saa er nu Handelen paa Msrokos fri igien. Og ffulde nogen endnu vare saa 

ukyndig om Landet, at etablere et andet Compagnie der, da vil Erfarenhed lare 

den, at det er klogest at pakke fammen i Tide, forend hele Capitalen er borte. 

De andre fremmede Kiobmands-Huse vare: i et enAe!i!<, et ko!-

Christen- og et Iode-Huus; i Zuira et enAe!lI<, somogfta 

harHuusi^s^sr, et fom ogfaa har Huus i et corlM, et 

, fom ogfaa harHuus og et'Qc)I!3N(Zi1< Iode-Huus; i Na-

r6kO8 et sck^eic^erik, og i et og et kojjgncM Huus. 

En Kiobmand kan faae Audience hos Kongen, naar han vil, og det med 

sin Hue paa, men maae gisre sine Foråringer og 86c^c)rZ8 nesten i den Orden 

som Longerne, ffiout langt fra ikke af den Vardi; 50 til 1 oo Ducater ere 

weget vel antagne hos Kongen i Vahrer eller andet, og faaledes i Proportion hos 

de svnge. En Kiobmand er ellers i faadan Anfeelfe, at ^laurei'Qe kalde ikke 

alleneste enhver anftelig Europaer 7>: Kiobmand, men endog sige 

LoQsu! ̂  eller Kiobmand 

§. Z» 

I NarokvZ ere endnu nogle som i det mindste i denne Konges 

Tid bestandig opholde sig der, nemlig Kunstnere og Haandvarks-Folk, som enten 

kommer af dem felv i den daarlige Tanke at giore Lykke, eller af de 

Potemater fendes derhen for at fornoie Kongen. Saaledes sendte Kong FndL-

rich dm Femte, hoilovlig Ihukommelse, ^0. 176O en Bygmester8clilr6-

ea St.vUpngger en Maler Den^gs, og en Gartner 

hvilke Hans MMstet ogfaa lonnede. Den forste og sidste ere endnu levende, 

esterat 
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esterat have i mange Aar vceret Kongen til Fornsielse, som han selb bevidner i sit 

Brev til vor allernaadigste Konge af 1766 med disse Ord: 

2: OgdeMestere, som ere hos os, 
altesammen, Jeg er meget forumet med deres Ansigt og Forstand. 
Det er ogsaa en Sandhed, at de ofte, isnr Hr. Lel^rS^er, har vceret Nationen 

til god Tieneste ved den fri Adgang, fom de havde til Kongen, hvilket blant andet 

kan sees af det i forrige §. ommelte Budskab, som han bragte Kongen fra (^0N-

^len, angaaende Mule! U6ri8 / en Commission som vist ingen Maur eller 

^vcle og neppe nogen anden Llu^en paa den Tid havde tordet paatage sig. 

Kongen as^n^ellan^ har fendt Jngenieurer ogTommermcend, men vil ei lonne 

dem, folgelig vil de ikke blive gamle der i Landet. Nu speculerer han paa at 

faae italienske Bygmestere og Malere, og skal alt have begiert nogle Konstnere 

fra 8panien. 

§. 4. 

I IVl2r61<08 og ^el<ne8 ere tvende Klostere med Munke af^raneilei 

Lerapkiei Orden, som der i det 1 z Seculum bleve etablerede i Landet ^). 

Paa begge Steder ere 6 a 8 PatreS, som nu leve temmelig rolige; men deres 

Forfcedre have udstaaet haarde Forfslgelser, da de tccnkte at giore Proselyter i den 

mauriske Nation, som de siden af Erfarenhed have lcert, er forgieveS, og til-

sidst er dem reent forbudet; altsaa er deres Mission alleneste for de 

tl^oll!<e Slavers Skyld, som de ffulde understette baade med legemlig og aan-

delig Lcegedom, fkiont de hverken i det ene eller andet ere meget erfarne; derfore 

have de undertiden en ordentlig Medicus, og i ̂e1<nes er et Slags Hospital 

med nogle Senge sor de syge Slaver. Kongen sender dem undertiden Papegoier, 

Canan-Fugle eller Hunde, som de maae fode og opvarte sor ham; og om de doer, 

fiaffe andre i Stedet. Disse Munke aflsses hver z eller 4 Aar, og saaer i 

A^anien fede og riige Embeder ved Hiemkomsten. De ^rocel^amit^e 

ne have der i Landet ingen Geistlig og ingen Guds-Tieneste, uden naar et 

Krigs-Skib maatte komme paa Kysten, som havde en Prcest om Bord. 

§. 5. 
" » '  <  ^  

*) ^zi^orisl .  c!e iVlmueccos.  I^id.  2 .  Z.  
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§. 5. 
Den Tilstand, at have mistet sin Frihed er haard nok uden videre ond 

Medfart, og man behover ikke at overdrive Beffrivelsen paa de i denne Stand 

forekommmende Genvordigheder, for at bevcege Folk til Medlidenhed. Ende.'l 

afde Efterretninger, som vi have herom, ere ffrevne eller dicterede asSlaver^), 

som maaffee undertiden have ssgt at give et alt for ffrekkelig Vegreb om Slave

riet; enffiont man maae tilstaae, at det i forrige Tider har vceret ffarpere end 

det nu er. Dog kan vel ogsaa nogle af disse Slaver ved en flet Opfsrfel selv 

have forvoldet sig en Deel as det haarde Arbeide og saa haard en Straf ved man? 

ge Lejligheder. Mange forvilde ogsaa det sZlAerike Slaveri med det msro-

kanske, iblant hvilke er en stor Ulighed; Siden i ̂IlZIier Slaverne blive 

solgte til alle og enhver, lirker, Maurer og ^6er; men i ho

rer de Kongen til allene, som ikke taaler, at nogen gior dem Overlast. Sla

vernes Tilstand i Marokos har i de sidste Tider vceret folgende: 

Naar et europXilk Fartoi bliver taget af en Kaper, bliver det ekriKne 

Mandffab bragt over paa det mauriske Fartoi og plyndret; (hvilket og ffeer af 

de ekMne Kapere) dog beholde de altid noget >aa Kroppen at ffiule sig med. 

Dette er det sorffrekkelige Hieblik, paa engang at miste deres Frihed og alt hvad 

de have med sig, samt at vcere i en bestandig Uvidenhed og Uvished om deres vi

dere Skiebne; de ere altsaa i en beklagelig Tilstand, saa lcrnge som de ere om 

Bord, og dette er den bedroveligste Scene i deres Tragedie, baade fordi Ulyk

ken er dem saa ny og nbevanc, saa og for den flette Fode og det flette Leie om 

Bord. 

*) ttMoue6u^Ane6e^u!a l8msi1er streven af enM^7 ku8nc)t ,  som selv tilstaaer, at 
ham samme af Slaverne er dicteret. 

Klonlieui- 6s8r. Olon beraaber sig paa samme Auctores. 

Hr-^ktvn var selv en Slave- Sce hansEfterretn.om det^ai-ok. Slaveri. 

I kl.lNon liittorigl cie lvlaiueccoz cr Beffrivelsen om Slavernes Tilstand overdreven, sorat 

sctte desmere Priis paa Missionens Nytte. 

U 
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Bord. Det andet ubehagelige Optrin er, naar de blive inbragte ligesom i 

Triumph ledsagede af etbarbariffPsbel under Qvindernes Frydeffrig1u-!u-1u lu. 

Hvor t i l  legges en fo r  de uvante  befvcer l ig  Re ise  t i l  Hof fe t .  Den z  Scene e r ,  

naar de fremstilles for Kongen, da Hierterne endnu pikker i Livet, ifcer paa dem, 

som have giort tapper Modstand; men de ere i mindre Fare, end de tcenke, hvor-

paa haves et Exempel i en fraul^ Capitaine ved Navn Mottar^, som havde 

drcebt mange Maurer med egen Haand, og selv tyvende forsvaret sig i nogle Ti

mer imod 2 OO Maurer. Kongen lod ham spsrge: Hvorledes han torde giore 

saadan Modstand, og drcebe saa mange af hans Folk? Mottard svarede: at 

han ikke havde giort uden sin Skyldighed, og at intet uden hans dedeligeBlessu-

rer havde hindret ham, at drcebe fiere, ikke af Had til dem, men for at redde 

deres Liv og Gods, fom vare ham betroede. Hvorpaa Kongen sagde: ! 

^ j ema KasZiol I: Jeg unffylder dig, du er en Mand, 
giorde ham saa en liden Forcering, og besoel, at man ffnlde drage Omsorg for 

at helbrede ham; Mottar6 blev ogsaa siden altid vel anseet hos Kongen. 

Efter at have vceret Kongen forestillede, blive de logerede i Iederiet og 

saaer en Nanlville eller 4 Skilling om Dagen, hvoraf de gierne kan leve, isoer 

om nogle flaaer sig sammen og holde een Hunsholding. Deres Arbeide flyder 

af Omstændighederne, faaledes da Kongen havde nogle hundrede Slaver, lod 

han dem fordele til adskilligt; nogle maatte gisre hans Hanger rene visse Timer 

om Dagen, andre oppasse hans Heste, andre opfere hans Bygninger, og en 

stor Deel bleve sendte til 8uira for at opbygge den ny Stad, hvor de, som 

havde dem nsdig, maatte ester Kongens Ordre betale dem en fastsat Priis om 

Dagen. Fra Arbeide blive dog untagne Capitainerne, Styrmændene, Chi-

rurgi, Passagererne, Fruentimret, og de som de ere gifte med, eller udgive sig 

for at vcrre gifte med. De fom renoncere paa deres L1anki!!e, eller giver fam-

me til den som commanderer de L^rii^ue, kan blive fri fra Arbeide, og 
hiemme tage sig til hvad de vil; som gemeenlig gaaer ud paa at lave Viin og 

Brcendeviin, hvilket de ftelger til de L!^rittue og ^66er, (ja hemmeligen til 

Maurer ) hvorved en Slave i faa Aar kan fortiene sig nogle tusinde Ducater. 

De fleste af disse Folk levede virkelig bedre her end i deres eget Land og Friheds 
Stand, 
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Stand, Hvilket ogsaa giorde de iranlke Slaver saa modige, at devare utaale-

lig grove, ister mod hverandre og mod^66erri^ tvertimod den franl^e Nations 

Sadvane; men da de I^ralMe 1766 bombarderede 8M og I^Zraisel^) blev 

denne Nations Slavers Arbeide fordoblet, og ingen blev forffaanet; men 

det varede knns en Maaneds Tid, da alting kom paa forrige Fod igien. De 

Slaver, som under denne Konge klage over for haard Straf, have Uret, (ved 

Straf supponeres en Forfeelfe), der kunde let med Exempler bevifeS, at de ikke 

blive straffede efter Fortieneste, og en Maur eller ^66e, fom haver begaaet lige 

Forfeelfe, bliver altid ulige haardere straffet. Den almindeligste Straf for 

maadelige Forfeelfe er at opfore nye Mure eller nedrive de gamle. Dermed flap 

de ikke under de forrige Regentere, ifcer under Mulei IsMZil, for hvis Tyran

nier hverken Fri eller Slave var i Sikkerhed, men maatte hver Dag berede siz 

paa en grusom ^-'d; da der ogfaa paa eengang kunde vcere Zooo Slaver 

Men det farligste nuomstunder er, at Forældrene fomme Tider mister deres unge 

Bern, ifcer Pigerne; hvilket Maurerne dog ikke gwre af Ondffab, men af Re

ligions-Iver, for, fom de mene, at frelst en uffyldigSiel, som endnu ikke har 

ret Kundffab om den christelige Lårdom; dette ffede i ̂0. 176 5 med et franff 

Pige^a^a paa 11 Aar, fom felv fyntes at sinde Behag i at komme i Kongens 

8erai!) og derfore uden Modstand antog den mokamecZanlke Religion. 

Anderledes gik det med et pormZililk Fruentimmer Ma6a!ena paa en Snees 

Aar, der, som Passagere, kom fra 8t. Mekel paa et Oan^c Skib, som 

bragte Korn for Ma^aZan, og derfore af Kaperne blev opbragt til^sk; men 

da det endelig ved min Mellemhandling var bleven losgivet igieu, maatte dog 

11 Passagerer blive nogen Tid tilbage, for hvis Friheds Skyld 
jeg opholdte mig ved Hoffet i Nar6I(08 nesten et heelt Aar. Da nu blant Pas

sagererne denne saae godt ud, og saldt ister i den mam'i^!<e Smag 

fiden hun var feed og en stcerk Brunette, saa lod Kongen hende bringe i Seraile/, 

og anvendte al Flid paa at saae hende til at sornegte sin Religion, siden han troede, 

at hun endnu var Jomfrue; men hendes Galant 8y1velier KocZri^ue^ ()ua-

^ 2 risma. 

IMorial cZe I^srueccos. xgI. 69 l. 
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n'sma, Supercarga paa Skibet, som vidste bedre, havde saaledes catechiseret 

for hende, at hun var ubevttgelig, og udstod haarde Prever, for Exempel: 

Engang lod Kongen hende fremkalde, og presenterede hende en Dronnings fuld

kommen Dragt med Juveler og al behorig smykke, og tillige lod fremkonnAe 4 

Negrer med Hxer i Hcenderne, bydende hende, strax at vcclge, enten at ifsreS 

disse Klceder, og blive hans Dronning og en Maurinde, eller at hugges i 4 

Dele af disse Negere, fom stode med oploftede,Årer? Hvorpaa hun svarede: 

jeg er fod en LIiriKen og vil dee en man kan kuns ffride til Execu-

tionen. Denne Standhaftighed satte Kongen i Forundring; og han gik bort, 

sigende: See den kietterffe Tceve, hvor hun er haardnakket! maaffee hun lader 

sig en anden Gang bedre bevcege. Dette fik jeg at vide ved en Renegat-Enke, 

som havde sin Gang i Serailet; jeg vendte mig derpaa til Mula Mmun, og 

han til sin Moder, fom tillige med de andre Dronninger gierne onffede^vlaclalena 

udaf Seraillet; disse opfandt da adffillige Ting til hendes Frelse, og snakkede 

Kongen for, at hun var usund, og snart vilde besmitte det Hele Serail, oplyste 

hendes Connexion med Supercargen, og paastode, at hun var frugtsommelig, 

med mere; hvilket havde endelig den Virkning, at Kongen sendte hende hen i 

Ioderiet, intil hun og de andre nogle Maaneder derester fik Lov at gaae udaf 

Landet, hvor de for hendes Skyld havde maattet blive faa lcenge. I 

spargeredes siden, at da hun var kommen til , blev hun sort i Pro

cession som en og at det var besluttet, at hun ffulde canoni-

seres; men siden hun faa Maaneder derefter dede i Barselseng med en ung 

vi8M3) faa veed man ikke, om hun er kommen paa de pormZilMe Helgenes 

Liste. 
Kongen har gemeenlig en F(W0Nt-Slave, som han bruger til vigtige 

Ting, saasom at handle med Gesantere, konsuler, Kiobmcend, og 

da han troer, at den besidder baade Vittighed og Troffab frem for hans 

egne Folk. Det er bekient, at Deres Excellence Hr. ̂ cZmiral har 

varet blant deres Tal et Par Aars Tid, og at Kongen betroede ham de betyde

ligste Tmg, hvorfra han altid kom med 2Lre, saa at ingen der varende Ldristen 

har varet saa meget anseet og agtet as ham og Nationen sor eller siden. Da Hr. 
Lammer-



De (^krilwe Slaver i Narokns. l 5 7  

(^mmerkerrS og d!0mman6eur .^0.1766 var i Ambassade hos 

Kongen, og var saa lykkelig, ved sin gode og fornuftige Conduite at vinde hans 
Pndest, spurgte han, om det var Xaas 8 .Broder? og sagde: Alle X^aler 

erWode. 

Slaverne have en Xaici over sig, som gemeenlig er en Skibs-Capitaine, 

der.paa egen Haand kan straffe dem med Prygl, og maae giore Kongen Regnskab 

for deres Opsorfel. 

Naar en Loniul eller Kiobmand forlangede nogen Slave i Huset, blev 

den ham overleveret imod hans Haandffrist, at vcere ansvarlig derfor, om hau 

ffulde komme udaf Landet; men nu tager enhver sig i Agt for siigt, siden den 

Dau/ke Lonlul Lariiien maatte betale 1100 Piastres for en irani^ Kiob

mand ved Navn Kodderc, som dede i hans Huns af Blodgang. Den sæd

vanlige eller Lose-Penge var 700 ?ataL0N8 for hver Mand af 

hele Mandskabet. Ellers bestemtes vgsaa undertiden 1 o O o Piastres sor Skip

peren, for en Styrmand, Feldffier eller Passageer, og 650 Piastres for 

en Matros, foruden andre Omkostninger ved Afleveringen til Maurer og ̂ 66er. 

Endeel Slaver gaaer ud, og en Deel Penge gaaer ind paa een og den samme 

Tid, intil Udleveringen as begge er faaledes til Ende bragt. Den scedvanlige 

Commission ved ett Slave-Losning er i o pro Cento. Det er tilforn anfort, 

naar de europTill^e Magter have siuttet Fred med Marcos, folgelig kan af 

d e  N a t i o n e r  i n g e n  S l a v e r  v c e r e  i  L a n d e t ;  m e n  d e r  v a r e  i  1 7 6 7  o v e r  2 5 0  

og heuimod 402 lpanl^e, for hvilke sidste Kongen af8pamen ftndte 

paa Afsiag 4^0 Maurer, altsaa vare nu tilbage alleneste porm^iler oa 
vorneler 

*) Chef ved Sse-Cadtt-Corpset. 

Icg underrettes afHr Commerce-Nc,ad Koutirux, at ?ortUAs5erne erealdeles udloste^o. 

ogl^ivoinsleine, z/iTallet. ere blevne som en Forcering sendte til Stormesteren 

som derfor ^0.1769 sendte til Kongen af6^05 40 Maurer. 

»M 

4. Capitel. 
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^ 

Om Regieringen og Hoffet. 

§> ^ 

3^tgittlNgs-F0VMtN er 6epmil^) og der er ingen Grcenserfor Kongens 

indenrigs Magt. Han kalder sig 2: Guds Stat-

holder, og, ligesom hans Forfcedre, ^ ^mir I^^mummn I: 

De Troendes Forfte og Imam o: Prc?lat, da han paastaaer, at vcere 

over Religionen og at Religionen ikke er over ham. Der er ei heller nogen 

Konge-Lov eller noget deslige, som forbinder ham i nogen Maade. Maurerne 

kalde ham siet hen 8o1t3N I: Konge, som de holde for mere end 

Me!el<. De kalde ham ogsaa 8i6na ?: vor Herre, eller 

eller og 8!<^i ell<e!i>ir I: Den store min Herre, hvilket 

sidste scedvanlig siges , naar de tale med en af hans Sonner. 

Naar en bliver proclameret for Konge , setter han sig paa et pragtigTeppe 

og Hynder, da enhver af de fornemmeste kommer og kysser Jorden for ved ham, 

skrigende: ikark /vmsr 8i6i 1^. 

inlero Gud velsigne min Herres N. N. Levedage, Gud 

siaae ham bi; hvilket sidste gaaer fra Mand til Mand over hele Stedet og Eg-

Zen, baade af dem som snfker det og dem som ikke tor lade sig mcrrke med andet. 

Da det er som in^revet i alle UnderfaatterneS Hierte, at den, som Ml 

regiere over dem, Ml vcere en 8ekeri5<-^^ As Mo^ame^s Afkom, 

saa er Mgr6Iv08 bleven et Arve-Rige, siden 81^eri5erne kom paa Tronen, og 

den crldste Prinz tager Riget i Besiddelse ester Faderens Dod; men ere der flere 

Brodre, jaa kommer det nodvendjg til inbyrdes Krig, Pa enhver har sine Til-

hcmgere, og den saaer Zemeenlig Ovcrhaand, som faaer Cassen i Hcende; thi 

ham fattes ikke Folk, En forsigtig Tronfelger ssger derfor lcenge i Forveien at 

redde sine Brodre af Veien, eller i det mindste at vcrre dem overlegen i Tilhæn

gere; thi vel have de, som ere fodte af den ssrste Gemahlinde, der altid er 

8ekerlfa) 
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meest Rettighed til Tronen, men ved andre Lejligheder ere de andre 

Prinzer dog lige anftete ved dem, saa lcrnge Faderen lever. Denne Konge vae 

berndi lykkelig, at han ingen Medbejler havde, som ssr er meldt; dog har han 

altid havt denPolitiqve, at holde hans Familie i Fattigdom og Foragt, og man 

seer paa Gaderne mange af Mulei Ismails Sonner, hans Farbrodre, som betle 

sig frem, og afPsblen gemeenlig spises af med TEreS-Tituler af LieZi Mulei, 

min Hr. Prinz :c., som intet fylder i en hungrig Mave; det er ikke usædvanligt, 

at see dem snappe den rogende Tobaks-Pibe af Munden paa en for selv at 

betiene sig deraf, uden at give den tilbage, ihvor uanstændig Tobaks-Smogen 

end er blant lurerne. Hans Fetter Mula LcZriZ var den eneste, som han 

Havde noget tilovers for; men Aarfagenvar, at han kiendte ham nc-Le, og vidste, 

at han drak og ffienkede bort alt hvad han kunde faae, saa at han aldrig knnde 

blive en mcegtig eller sarlig Rival; han var desuden falff og tyrannisk, og fslge-

lig forhadt af Maurerne. Disse 8ekeri5er ere sædvanlig stolte og ofte utaale-

lige, da ingen tor legge Haand paa dem uden efter Kongens expresse Ordre 

De andre S^erifer, som ere ham ikke saa ncer paarorende, at de kan have 

nogen Slags Rettighed til Tronen, ere bedre farne, deras boer en storMangde 

i^s.Aet, som ikke alleneste ere fri for alle Slags Skatter og Tiender, men 

Kongen fender dem endog aarlig nogle tusinde Ducater til Forcering; ja til 

8ekeriierne i Arabien giver han aarlig noget anseeligt. 

Kongen har ingen Raad, saasom det turkiste Oman, og naarhan raad-

forer sig med nogen, da ffeer det baade paa saadan Tid og saadan Maade, at 

ingen kan marke hvad det sigter tll; og det gier han mere sor at faae Oplysning 

i Sagens Historie, end for at tage imod nogens Raad, da han uimodsigelig er 

den klogeste Nt,and i sit Rige uf sin egen kation. Han har ei heller Departe^ 

mens, (kollegier eller Kamre, hvor enhver Sag isnr Amhgx^p^ men alting gaaev 

directe 

Jeg havde til at opvarte milt Hest en gammel5e!ierif, som lange havde v?ret Slave i Spanien; 

saadan Forntning blev ham engang af en af Kongens Son^r forekastet; men han svarede 

uforfærdet: Denne LKMen giver mig hver Dag z Kiankiller tilUnderholding, vilDi? 

give mig 2, saa vil jeg strax fslge med Dig; men han vilde ikke engang give ham Svar. 
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directe til ham selv, og expederes ved 2 a z Secretairer og en Seigl-Forvarer; 

men de vigtigste Papirer gives i Hcende til Maurer og ^s66er, som ofte ikke 

kan lcese og ffrive; og da intet protocolleres, saa kommer ofte stridende Ordres 

og Igientagelser af de engang udgivne for Dagen. Disse Feil har han lcrnge 

inseet, og derfore ffal have sat sig sor at bruge Protocoller herefter. Han har 

nok at domme i hver Dag, og han giver 2 Gange om Ugen offentlig Audience 

under aaben Himmel, hvilket kaldes Molekuar , da alle uden Forffiel 

kan forebringe ham deres Begieringer eller Klager mundtlig eller Miftlig, imod 

at bringe en proportioneret Forcering; og et Par Hons modtages ligefaavel af en 

fattig Araber som en sadlet Hest af en riig. 

§. 2. 
Foruden den naturlige Jnclination, som Kongen har for Penge, saainseer 

Han tillige at de ere I^ervus rerum Aereu^arum, eller det vigtigste til at ud

rette noget med,og derfore lader sig vcere angelegen,at forege sineJnkomster hvertAar. 

Efter den Underretning, som er muelig at faae derom, kan disse Infomster beregnes 

saaledes: 

1» Tolden af hans Havne; denne kunde i minTid 

ikke belebe sig stort over 250 tusinde Piastres, 

men ved en anseelig Udsorsel af Korn, Olie og 

Muler: famt i Anledning as den franlke og 

5^)3ns1<e Fred og 2 nye Handels-Steders An-

leg, maatte Tolden absolut stige ^hsiere; jeg 

vil derfore anfore Hr. Commerce-Raad Kou-

Kru^)Z Opgive lse  paa To lden i  Aaret  1768,  

saaledes: af 
^ecaun — — Piastres zoo o O 

-  — — 20000 

I^gr^isLd 60000 
Lsia, og — — 20000 
8uira . — —. — 150000 
^Z?.6er — .— -- 42000 

PZ. Z20000 
Men 
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Men som neppe noget Aar vil ligne dette 

i Henseende til Korns og Mulers Udforsel, saa 

kan man sette det ene Aar i det andet — 

. Skyts-Penge og ^lLk6raaf^r5idLrne,som 

ere specificerede forhen Pag. 124 belobende flg 

til 240 tusinde mauriske Ducater eller hen-

imod 267 tusinde Piasires; men som disse 

Penge sorhoies noget hvert Aar, saa kan de 

anflaaes for — — — 

> Accise i Portene af alt hvad fom kommer ind 

ril Sa<g; Paalcrg af Kramboder, Bagerovne 

!c.' forarbeidet Solvs-Stempling, hvilket alt

sammen kaldes og for

pagtes for en vis af Kongen paabydende Sum

ma, som i Aaret 176 5 var folgende: af 

og — — 

— — 

— — — — -

^I3r6k08 — — ^ — -

— — — --

-

^IeI<NL8 — s 

I?e8, begge — — — -

I ) jw,  af  Hue-Fabr iqven — — -

Oico, for Consunuion af1<erme8-Bcer -

1"e8 og Mekne8 for Tobak, fom Ioderne 

fevder til(Zuinea — — , 

"I'ecaun — — — -

PS. ZOOOOO 

1  OOOS 

2OOOO 

2  5OOQ 

I45OOO 

4OOOO 

5 5OOO 

8OOO0 

I  5 8OOO 

6OOS 

6OOQ 

zOOVG 

8OOOO 

^ 6 5 5  OOO 

Ps. 27OOOO 

Ps. 57OOOO 

Z^kzrailck 
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Z^araiiQd og 8mra, som nu kan regnes blant 

de anseeligste, betalte dette Aar flet intet; men 

det som de have trekket til sig , er mestendeels 

gaaet igien fra de andre Stceder, iscer fra 

og H.86, saa det hele kan vel nu an-

siaaes for — — — 
, SkytS-Penge af Ioderne, som ere specificerede 

Pag. i Z 5 og belober til —- — ^ 

Hvilken Summa er kuns liden; men Kongen 

lader dem derfore paa andre Maader legge til 

hvad Ret er, saasom: de maae levere al Spe

xene ti! Hoffet uden Betaling ; Guldsmeder, 

Skravere og andre Haandverks-Ioder maae 

arbeide for ham omsonst; de maae modtage 

hcu^ Tiende og andre Vahrer til hvad PriiS 

han byder, og de maae fode hans Lover:c.; 

foruden de Mulcter, fom dem ved den aller

mindste Anledning afpresses. Hertil kommer 

Guldhonen med sine Kyllinger, nemlig 
r o  a f  ^cr jovist Mandfolk over ? z Aar, 

hvoraf kan regnes i c? tusinde, altsaa -Hi-

Transport 570000 

-— Ps. 7Z0000 

57600 

100000 

I276OO 

som gier noget over 14000, lad vcere — 

5» Af hans Monopolium paa Cochenille, Svovel, 

Jern og hvad for Vahrer, som falder ham ind, 

vil vi sette den liden Summa — 

s. Leie as Cameler, Heste, Muler og mange 

Huse, samt over 50 Hauger 

— P§. 15000 

18000 

- 14000 

Latr. A 127600 Ps. 1347000 

7. Beder 
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Transport 127600 Ps. 1Z470OH 

7. Boder og Straf-Peuge for Mord, Tyveri, 

Oprsr,  Consif tat ioncr, Bedrageri ,  Uvi l l ig

hed til at betale Skat ?c. i  det mindste — -— Ps. 60OOG 

Z. Forceringer indenlands og udenlands ere ansee

lige ; derimod ffal intet beregnes for hvad han 

i Krigs-Tider kunde have for Slaver og Priser; 

thi i saa Fald maatte iscer de bestandige Force

ringer, som han aarlig faaer af nogle Magter, 

ophsre. Det mindste som i 1767 kan her 

f o r  b e r e g n e s ,  e r  —  —  —  —  - 2 5 0 0 0 0  

Piastres 10000 O g 
Kongens Udgifter kan beregnes faaledes: 

1. Hans og Fruentimmers og Berns Underholding 

ungefær — — — Piastr. 8SOOA 

2. Bygning og Reparation afFestninger, Huse, 

Skibe og Jnkiob as Munition — — 4O00S 

8. Forceringer til og de tillige 

med de ca61enl!<e Lokel-iier og den 

Keiser, i det hoieste — 40000 

4. Til Armeen i det mindste —- — 140000 

Z0000Q 

Piastres 700000 

Efter hvilken Beregning Kongens Inkomster i Aaret 1768 kan have vceret 

Million Patacons, hvoraf kunde voere i Behold 700 tusinde, naar alle Ud

gifter vare fradragne. Han maae altfaa have en smuk Capital i sit Skatkam-

lncl, hvorover man dog kunde giore en Slags Beregning ti! Datnm, naar man 

alleneste mcerker, at Ankomsterne ikke have vceret nar saa mange i Begyndelsen, 

oa at de formeres hvert Aar, faavel formedelst den lange Fred og Rolighed i Ri

get, som den tiltagende Handel og af begge flydende Velstand og Folkets For-

S 2 merelse, 
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merelfe, uden at forglemme Kongens kloge Anstalter og idelige Specnlationer til 

sammes Foreaelse. Nu har han regieret fra 1756 til 1778 Aars Udgang, 

altsaa i 22 Aar, at regne 

2 Aar til 501.000 Piastr. gier Piastr. 1000000 

5 600000 ZO000OO < 

5 — 800000 — — — 4000000 

5 — 1000000 — — — 5000000 

5 1200000 6000000 

Piastr. 1 9000000 
Naar man derfra tager Udgifter henimod ^ 6000000 

bliver tilbage en Capital af Piastres 13000000 

hvilke i z Millioner spande ?3taL0ner eller?iglire8 til 9 gier 19^ 

Millioner Rixdaler, som rimeligviis kan vcere i Kongens Skatkamre i Mgrokos 

og MekneL) baade i myntet Guld og ?e6)8 cZuros, som ellers kal

des ?atac0N8 eller ?ia^re8. Et saadant Skatkammer hedder Liet elmel 

og Ml vcere inrettet saaledes: Udvendig er en tyk og stcrrk Muur, 

inden sor samme baade i Loftet, Gulvet og alle Siderne ere sammenflettede 

Jern-Stcenger af den Tykkelse, som de kommer fra I^orAe eller Li8L3ja, og 

inden for dette Gitterværk Ml endnu vcere en tyk Grund-Muur. For at koni-

me derind^ Ml man passere 5Jern-Dere, med 5 sorffiellige Laase, hvis Neg

ler giemmes af Kongen alene og hans serste Gemahlinde Fatima; men 

han har ikke den tyranniM Maade, som nogle af hans Formand, nemlig at 

dro:be dem, som hver Gang satte Penge derind, paa det de ikke ffulde rebe Om

stændighederne; han havde dog i Henseende til CapitalenS Sterrelse mere Aarsag 

dertil, l8M3i! Ml engang have havt henimod 4 Millioner, men hans 

sorte Soldater fortnrede dem serend han dede. 
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§. z. 
Jblant Kongens fire agte Koner er altid en Lckei-iia, som kaldes 

I^e!!a Keiisi! 3 eller den store Frue. Den nu vcrrende hedder 

tilns; og ihvor stor Anseelse hun er hos Kongen, sees deraf, at han betroer 

Hende Noglerne til Skatkamrene, naar han reiser fra dem. De z svrige Dron

ninger kaldes alleneste I>eIIa, som settes for deres Navne, saasom: 

og I^el'a Leric^ecta, hvilken sidste er en enAe!l!< I^eneL'g^ 

Dotter; den sierde Dronning var en ^rsberL Dotter af en mcegtig Stamme i 

Egnen ved/^g^er; men hun er dod, og ingen var endnu kommen i heades 

Sted. Hersoruden ere i var ellvcirim eller Serailet hen-

imod 5OO Qvindfolk, som deels ere til Kongens og deels til Dronningens Tie-

neste, og staaer under Opsigt af Castrater eller gildede Negere, 

der ikke tillader nogen Mands-Person at komme derind, untagen (^rilwe 

Ll^irurZi) som undertiden der maae aarelade, dog meeft i Kongens Ncervce-

relse, og Ll^riline Slave-Drenge, som undertiden have Opvartning i Serailet 

intil de saaer Skieg paa Hagen ^). Man kan da nok siutte, hvorledes de 

fleste af disse Fruentimmer maae vcere til Mode i saadant varmt Clima, og at de 

opfinde adffillige Midler til at styre deres medftdte Tilboielighed til Elffov; Sun-

dre^^ ^ntriguer spilles, som deels blive ubekiente, og deels ikke saa neie regnes 

as deres Castrat; der fattes altsaa ikke de af Latinerne kalte ^ri^riees, som 

hos Maurerne hedder men Kongen taaler dem ikke; en, som blev 

trossen i Giernmgen med en, som han havde noget tilovers for, maatte remme 

^ 3 Serailet, 

») ^ucior til ttilimre 6es baidaie5ciue8 unseer sig ikke ved attillegge zooc> 

Koner foruden 5000 Concubiner, da dog denne Fsrste var en ivrig hvisLo^ 
ikke tillader mcre end 4 Hustruer. 

Serail er turkis og betyder et Slot, men er af LuropTei-ueantagenfor det Sted hvorKong-nS 
Fruentimmer opholder sig. 

^ havde i min Tid en Venen'anerveb Navn ?^olo til Opvartning , som forblev 
der lsnge efter at have faaet Skieg; men han ragede sin Hage hver Morgen efter Dronni!^ 
Zens Ordre, om man ffal tro hans egen Fortælling. 
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Serailet, cnffwnt hun var udseet til den celdste Prinzes Medhustrus, og hun 

blev til Straf givet til den Renegat Ueis Omsr, som den Gang 

var i stor Naade, men faldt saa dybt, at han skal vcere dsd af bare Angest. 

Naar nogle af disse Nympher blive lidt til Alders, sendes de enten til 

eller skienkes bort til en eller anden Favorit, hvorved dog Serailet intet taber? 

thi Gouverneurerne i Provinzerne leverer Kongen aarlig nogle unge Piger, og 

en Fader tilbyder gierne sin Dotter deels for Wrens Skyld og deels for at have 

en Slotte ved Hosset at helde sig til i paakommende Tilfcrlde. Disse Fruentim

mers Forretninger bestaaer ikke i andet end Pynten, Vasken, Baden og Spaftre-

Gang i Haugen, efterat alle Mands-Personer derfra ftrst ere udjagede. Tit 

deres Underholding bliver hverMorgen bragt for Kongen en stor Deel ferstkt Kied, 

som han selv stykkeviis udsoger og lader levere til de fornemmeste af dem, tillige

med en proportioneretDeelasOlie, Smer, Meel, Frugt og deslige. Et Beviis 

paa hans gode Oeconomie, at han, som har saa meget at bestille med Regierings-

Sagerne, vil befatte sig med disse smaae Ting, i Absigt derved at spare noget. 

§ 4. 

En Prinz kaldes Nulei ^), hvilket Ord ftavel bruges til andre 

Lckenier som til Kongens Sonncr, af hvilte sslgende vare i min Tid bekiente 

uden for Serailet. 

erfed 174Z, og blev 1765 gif t  med sin Farbroders Dot

ter. Han er ligefta brun som hans Fader, og for Resten hoi og velskabt. I 

hans Barndom og Ungdom var han en stor Fiende af de LkrilinL) men han er 
det 

betyder egentlig cn Herre, Ejermand, eller en for noget, saasom 

de Vetientcre der cre anfsrte at tage imod Locliora efter Audiencen; men naar ^ legges 

tU, saa bemcerkerdet min Herre , og bruges allcneste om Lc^cniei- Paa 
er Forffielien kiendelig, thi ^lulei kan forklares ved ^onlei^neur, og 5ick ved 

n o g l e  s i g e  8 i c i i ^ l u l e i ,  l i A c s o m  d e  b r u g e  3 s n o r c ? n »  
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det nu ikke mere, uden det jo maatte vare meget hemmelig Han er stille i 

Omgang, bekymrer sig ikke om Videnffaber, men vil gierne have Gudfrygtig

heds Skin. Han var Gouverneur i og af Undersaatterne i Almindelig

hed elsket; om han beholder den Caractere, som han nu haver, saa vil de eu-

Potentater intet tabe ved hans Faders Dod; thi enskiont han nepps 

vil komme til at ligne ham i Forstand og Jnsigt, saa vil han ogjaa neppe lign.' 

ham i Gierrighed. 

er fod 1750, var blant al le sineSodskende mecst 

elffet af sine Foraldre, blev derfore sat til Gouverneur i Mar6Iv08 i Faderens 

Fraværelse, men han opforte sig faa flet, at han siden i flig Tilfalde bar alleueste 

Navnet og nyder Fordelen, og en anden staaer ti! Ansvar for Gouvernementet. 

Z^ella Xel)ira er baade hans og Moder. Han er hoi, smal, Koppekl-

arret, og seer ei got ud, men har Lyst Ul at see og vide alting, og er en god 

Rytter og Jager. Drik og Fruentimmer er hans Hoved-Jnclination. Mod 

ZVIaurer og er han haard og ffarp, men mod LKMns venffabelig og i 

Almindelighed mod alle tienstagtig og adelmodig. 

^7.16 ^ er ssd ogsaa ^0. 1750 af Z^ella 8Sr5c!^LM; han er me

get hvid, sardeles smuk og velskabt, af et resolveert, modigt og fornemt Va

sen. Engang giorde han lidt for stcerk Bekientffab i hans Faders Serail, 

hvorudover han kom i Unaade og maatte tage Flugten, fik dog siden Pardon, 

men Fruentimret, som Kongen selv holdte meget af, blev ilde medhandlet og 

ophcengt midt i Serailet til Exempel for de andre. En Kaid som havde 

varet Medvidere deri, blev insiuttet L et merk Hul, for at sultes ihiel, men da 

man efter 14 Dage endnu fandt ham levende, blev han pardonneret; hans Ven

ner maae have fundet Leilighed at tilsnige ham nogen Fode» Denne Sen er 

, aWa 

") Engang bessats han mig i I^scliA i og lod mig vise ham Stykke for Stykke afalk 
hvad der var i Kamret og minCossert, og forklare ham omstændelig hvortil alting brugtes; 
denne Nysgierrighcd umagen viste han sig stille, ftdelig og venlig, forlangede ikke der 
mindste, og vilde af Modestis, som Men findes der i Landet, neppe kage imod en iidw 
>ForKringafTheogSttkker, som jeg offererede ham> 
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altsaa ikke meget elsket af Kongen, dog har han sine Tilhængere baade af store 

Pg smaa. 

er fod 1751, og har vceret Gouver-

neur L siden sit 1 2te Aar. Enjlkient han var meget vittig efter sin Alder, 

saa forsiaaer det sig, at han ikke var i Stand til at regiere, men han tog mod 

Sportlerne, og hans stod til Ansvar for Gouvernementet. Han er 

temmelig brun , men feer dog godt ud; hans Moder var den Arabers Doner, 

som tilforn er anfert at vcrre dsd. Hans Caractere kan man ikke saa let give, da 

man snart intet saae hos ham uden Drenge-Streger, som i Almindelighed faldte 

tyranniff ud; ved Omgang med de iranske og spande Slaver havde han lcert 

en Deel af deres Sprog, isår Skieldsord; men han var omgivet af saa slette 

Folk, at endog det allerbeste Gemyt og Genie maatte bedcerves. 

fed ^0.1754, og hans Broder 8a!uin 

fed 17 5 8 / tilligemed z 3 4 andre fmaae lode sig ofte fee enhver under sin 

Neqerindes Opsigt, hvorunder de forblive intil deere 14 u 1 5 Aar gamle, i 

hvilken Tid de la're at loese og Mive, men i det evrige ingen Education faaer 

udeu af deres forte Bårne-Pige. Det er da ikke underligt, at de tanker ligesaa 

nedrigt som hun, intil deres egen naturlige Genie udvikler sig med Aarene. De 

besogte mig ofte, og jeg l^mlte mig ofte for dem; thi de kom med et stort Felge 

af IVIaurei' og fom alle vllde stiale som Ravne. Da vi engang sad 

til Bords, kom en af dem med sit Felge, og betragtede noie alle Ting, men til 

Lykke faldt hans Lyst kuns paa et Glas, som han stak hos sig, og gik bort med. 

Baade efter Billighed og efter Kongens Intention er Tron-

felger, men han vi! neppe bestige Tronen uden megen Sverdsiag og Blods Ud

gydelse, Mulej Mimun har et stort Anhang, og skulde hans Moder dee forend 

Kongen, saa kan hans hemmelige Venner ved Hosset maafkee finde Lejlighed at 

skaffe ham et af Skatkamrene i Hcmde. Ja om Mulei ogsaa havde vcrret 

sod afZ^e!!?. Xel)lra, saa havde han endnu bleven den farligste, og hvo veed, 

om ikke endnu hans Mod og Courage kan bede paa den Mange! i Fodselen. 

^Vlulei Trrakaman bliver vist understettet af de mcegtigste ^rsdere, 

som allerede giore ham anseelige Fordringer' dog kunde Kongen forekomme det 

meste, 
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meste, naar han forend sinDod afstaaede Regieringen til Mulei ^Vki, hvilket 

Skridt han neppe Ml gisre, uden han maatte troe sig ncer vedDoden«. 

§» 5. 

Kongens Embedsmand asiegger aldrig nogen Troffabs-Eed, den de 

heller aldrig agtede at holde; men han har en anden Maade, at holde dem i Ly

dighed: Han udssger de rigeste Mcend, af hvad Profession de end ere, og naar 

saadan een i et Par Aars Tid har vcrret i hans Tieneste, faa hedder det, at alt, 

hvad den haver, er i samme Tieneste stiaalet, og paa denne Grund tager han 

alle Tilig bort. De alene frelse sig, fom fortårer hvad de fortjener, eller ogsaa 

giver Kongen godvillig Overfkudet. De fornemmeste Embedsmand ere: 

Lalckia , som commanderer en heel Provinz, er i Feldten som en 

General, og er i Almindelighed i stor Anseelse der i Landet, hvorfore ogsaa 

Kongen ikke taaler, at man i hans Ncervcerelse kalder nogen Msckia, men alle-

neste X216) deels sor at ydmyge Manden selv, og deels for at vitse Almuen, 

at en er ikke i hans Hine. 

Xaic! er et Navn for dem, som have noget at befale over enten stort 

eller lidet, saasom Gouverneurer i Stcederne, Officerer som commanderer 50«? 

Mand saavel sorte som hvide; denL^ris^sn, som commanderer over de cklMne 

Slaver, cg den NeneAZt, som er Chef for Renegaterne; iligemaade kaldes 

Kongens Hofbetientere afHoflighed Kai6er, naar de ere i Forretning uden for 

Hosset. Endnu er et Slags, som kaldes Nato I: Gvlt-

vemmr t)vkr sit eget Htwth, som har siet intet Embede eller Betjening; 

og det giver saadan een lidt Anseelse, at det er kuns faa, som Kongen Menker 
denne Titul. 

er egentlig intet Embede, thi enhver Xgi'6 har sin^I^Z-
lifa eller , og altsaa ikke maae forvildes med 

der havde Vcerdighed som Forster. Det er alt meldt, at Kongen kalder sig Guds 

Som Vice-Loi^ul j 8uirs kaldtes jeg Lonlulens Lkallfs. 

Y 
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som l'urkei-ne have, og af nogle kaldes Vi^ir, er de? 

ikke; thi Kongen beticner sig af hvem der falder ham ind , en Gartner, en Port

ner, en Timmermand, en Krcemer eller og en ringe Hofbetjent bliver ofte brugt 

j de allerbetydeligste StatS-Sager; og fem der ved faadanne Underhandlinger 

akid er noget at fortiene, faa udfoges dertil ikke de meest skikkede, men de meeft 

trængende, eller de som Kongen vil unde nogle Sporteler; hans Fatter Nulei 

Wriser, som meldt, dertil undertiden brugt, siden han af Liderlighed ogHd-

selhed altid var i Trang for Penge, dem han ogsaa vidste godt at udsue af ved

kommende; hans Kneb bestode deri, at naar han, som ncer omkring Kongen, 

Havde hort noget i eens Faver;r, saa angav han det strax for Vedkommende som 

Virkningen af hans Recommendation og Arbeide. 

Usula giemmer og setter paa Kongens Breve og Or

dres det store Seigl, i hvis Midte staaer: 

Sbtt, Gud er hans Gud 
og hans Herre. Rundt om staaer: ^  

^ L ^.31 ̂  og du som er med Guds Apostel, dm han 
staaer bi/ om du endog tresser paa en L svinde i sin Hule, da skal 
du blive uskad. Hvilke Ord en maurjA Helgen IM3M eibeliri 

fkal have sagt. Dette Embede har gode Inkomster, thi et Brevs Seigl kan 

inbringe 2 u ZOO Ducater ester dets Vigtighed; dog fettes det ikke fsr alle 

Kongens Breve; men undertiden setter Kongen sit Navn i SeigletSSted, hvor

om siden mere. Tilforn gik alle Breve aabne; men nu har Kongen ladet giore 

«t lidet Seigl, i hvilket staaer alleneste Aars-Tallet; dette lader han trykke paa 

almindelig Lak, hvilket alle kan bruge, men de store aftrykkes med Blek, 

og bruges alleneste af Kongen, den ferste Dronning og Prinzerne. I Mulei 

Ms Seigl staaer ^ ̂  Us Guds Raade Mo-

^me6s SbU. Kongen har ellers ingen Vaaben uden det ssnkde vcere en Halv-

Maane, og nogle Stierner, som fees paa hans Heste-Toi, og ingen anden

steds, saavidt mig er bekiendt. 

Skat-
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(FkNtM^stev er Kongen selv, men den som er Under - Skatmester i Hen

seende til de daglige smaa Udgifter, kaldes Nula Uttefarad 

og er undertiden en Lkrji5en Slave, undertiden en Naur eller en ^66e. 

^MAe!Is8 ere de, som sidde ret ned paa Jorden, dog paa 

maurisk, i Kongens Ncervcerelse, thi andre sidde paa Hug og paa det ene 

Knce, fte XXI!I. De ere 5 i Tallet, og for ncrrvcerende Tid meest af 

hans Farbrodre, nemlig de celdste og fattigste af Nulei Ismaiis Sonner. 

§. 6. 

Hoftetienterne kaldes Nokasen! og 

^ hvilke ere tilforn anftrte at fordre 86ck!-a af LonsuZsn efter Audien-

cen; man kan af den ringe Forcering vel siutte sig til deres egen ringe Vcrrdi, 

men ingen kan inbilde sig deres Overmod og Inpertinence. Endnu ere nogle, 

fom kaldes der sendes fra et Sted til et andet med 

hans Ordres, og i Sandhed ere uneisomme og stemme Giester, som dog maae 

tilfredsstilles baade med Forceringer og Complimenter, at de ikke stal bringe 

Kongen noget upasseligt Svar eller anden ubehagelig Efterretning. 

Disse faavel Embeder som Betieninger ere ei altid besatte af de beste Fa

milier, men en gemeen Karl faaer ofte den anfteligste Post; de andre sige da af 
Avinds-Syge: L ^  ̂  L ^ u 

sZddorto ti Jeg efterlod ham i Mogdyngen og fandt ham i Fadet. 

Tagende Lignelsen af en Hane. Nogle Hofbetieninger ere dobbelt og andre vel 

1 v dobbelt besatte, dog faaer ingen ordentlig Gage; men nogle faaer Klcrde, 

andre daglig Fode af Kongens Kiekken; nogle saaer 1 Mu/ung om Dagen, 

andre blive udsendte og brugte hvor noget er at fortiene, og maae noies med de 
Sporteler, som kan falde i deres Fag. 

V -  5.  Capitel. 
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5 Kapitel. 
Om Krigs-Vcesenet. 

§. i. 

domernes Tider vare Maurerne bekiente for meget gode Ryttere, de 

rede uden Sadel og Bidsel, og styrede Hestene med en liden Stok imellem Årer

ne eller og medFoderne; og det numiAI^e Cavallerie var det magtigste, som 

man da kiendte. De havde tilforn Buer og Pile, som de endog forgiftede; men 

nu have de alle Besser og Sabler; dog have de endnu ingen Exercice eller Tem

pos med Gevehret, eller ffyde deres Fiende ihiel efter nogen ordentlig Takt; men 

. den som snarest kan lade og ffyde, er den beste Soldat. Mulei havde 

en stor Armee paa Benene, bestaaende fornemmelig afNegere, som esterhaanden 

bleve saa mcegtige, at de ikke alleneste conserverede denne Tyran paa Tronen intil 

hans hoie Alder, men endogsaa satte af hans Bern, hvilke de vilde, paa Tro

nen, og afsatte dem igien efter Omstændighederne, intil Mulei og 

hans Son, den nu regierende Konge insaae denneFeil, og derfor infkrenkede de 

Sortes Tal fra 5 c? tusinde^) til i det hoieste 6000; hvorimod han har giort den 

Jnretning med Araberne, at nogle Provinzer as de stridbareste Stammer ere 

militairiffe, og ikke alene ved forste Vink maae voere sardige at gaae med ham i 

Feldten; men endog de as dem, som blive hiemme, maae betale Udrustningen 

for de andre; derimod betaler de ingen eller SkytS-Penge og alleneste no

get lidet 

§. 2. 

172 

ffal have havt 6oOvO Heste, as hvilke han eenTid holdte 8 tusinde hver Dag 

sadlede, og siden aldrig mindre end 2Ovo. IvlllNou IMoiial Ivlarueccos. 

c-»x. I 4. 
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I Freds-Tider holder Kongen ikke flere Soldater end de ommelte 6 tusinde 

I^e^ere, og ligesaa mange Gradere, deels af I_.ucjaia Stamme, deels as 

andre, som han kan forlade sig paa. Ds-ere ogsaa tilftrekkelige nok, thi Kon

gen i Spidsen af 4000 Mand er en Forskrekkelses-Forste, som alle lsber for. 

Disse Soldater ere fordeelte i 

Ne1<ne8; I^v-I^e8) 1^6613 og den storste Deel i Mar6ko8, hvor 1000 

Mand daglig holder Vagt eller er i Kongens Arbeide paa adffillige Steder. Disse 

saaer aarlig 2 Lcerreds Skiorter og Bnxer, cn rod KlcedeS Xgftan og en blaae 

Klcrdes og daglig sra 1 til 4 eller Blankiller soruden deres 

Gevehrer. De andre faaer daglig 1 Blankille eller ogsaa aarlig Klcrder af 

Lcerred, Officererne faaer begge Dele; men da de, som alleneste saaer Klceder, 

ikke kan leve deraf, saa tage de sig andet sor, saasom dyrke Jorden, fiffe eller 

deslige, hvorved de kan fortiene sig noget; oste skaffer Kongen dem selv Lejlig

hed, uaar en Ambassadeur eller Consul Ml ledsages til og sra Hoffet, hvorved 

falder gode Sporteler; undertiden giver han deres Koner en liden Brudegave, 

og deres Bern en liden Foråring, naar de skal omMeres. 

§. z. 
Naar Kongen vil i Krig, samler han forst saa mange af sine egne Tropper, 

som kan unvKres sra deres Poster, og giver hver as dem fra io til 15 Ducater, 

og til deres Koner 1 Ducat, som er Gagen for det hele Tog, enten det varer 

kort eller lcenge. Derncrst giver han Ordre til over en Provinz, at 

opbyde et vift Antal, og giver igien Ordre til 8ckeLken i hver Duar, 

at udtage saa mange som der behoves, som er gemeenlig 1 af 1 o Laguner eller 

Telte, naar Provinzens Antal er 1000 Mand, 5 af iO, naar det er 5000 

Mand, og faaledeS i Proportion intil hver Mand, fom kan bare Vaaben, saa 

at lov tusinde Mand meget hastig kan vcere i Marken. Hvad som maatte mangle 

j de militairiffe Provinzer, legges til as de andre, imod at Kongen betaler 5 

Ducater til hver, og forsyner ham med Vaaben. Naar kuns en Deel af dc 

militairiffe Provinzer ffal i Marken, saa maae de tilbageblivende ffyde sammen 

V 3 og 
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og udbetale hver marcherende Soldat af deres Provin; 5 Ducater, eller mere, 

naa? Toget kan vare lange; derncrst maae de forsyne dem med Heste, Bosser, 

Sa!)l?r, K^udt og Angler, og endelig maae de dyrke deres ^ord for dem, og 

vogte deles ^vag i deres AravKrel^e. ^ A^fieeer, 

som commanderer 100 Mand en kommanderer 500 Mand, og 

en 2500 Mand, som kaldes Ldgms (^3ME8. Men naar Anneen 

ikke er saa star?, commanderer en alleneste dem som horer til hans 

Provinz, for hvis gode Opfsrsel han maae vare arsvarl-g. Ved store Tog er 

Kongen selv (ZeneralilHmuz enten tU Hest eller i en Omdels, et Slags Lehne-

Stoel, som bares af 2 Muler. I Dagningen lader Feld-Musiqven sig hore, 

og enhver gisr sig sardig med sin Bagage, imens Kongen forretter sin Bon og 

spiser Frokost; derpaa marcherer ferst LalLluLN i den Provinz, hvorArmeeu er, 

med sine Folk; ester dem et Corps af de sorte Soldater med deres Patrons, 816 

e!!)ucli3ri8 Bog; siden kommer Kongen med et Corps af sine regulaire Tropper, 

den smige Armee og endelig Bagagen, som bedekkes af hans egne Folk. I 

den Orden marcherer de uden Opher intil Klokken z om Eftermiddagen, da de 

efter Signal af Feld-Musiqven gisr Halt, og opssger en beqvem Plads intil 

NaAr eller Klokken 4; paa hvilken Tid de holde Bon, og derpaa opslaaer Lei-

ren. Kongens Telt er pragtigt, ofte foeret med grsnt eller rodt Damasi, og 

forsynet med mange agte forgylte Knapper og Zirater; der bliver om samme op

fort en Muur af Lårret i Firkant saa hoi, at en Mand ikke kan see derover, og 

Rummet er gemeenliq saa stor, at 6 a 7 andre Telte kan staae der inden for, 

deels til hans Guds-Tieneste, og deels til at logere nogle as hans Fruentimmer og 

DomestLqver, fee Beleiringen af eller X. De 

Sorte eller Livvagten (thi de ere ikke alle forte) formere en oval Leir tatt ved Kon

gens Telt; dernast de andre, ligeledes noget derfra, hver Provinz for sig; og 

maae den i hvis Provinz Armeen camperer, sorge for at den faaec 

Provision 

*) Hr. Iustice-Raad >iiedukr anmserker, at i Arabien er UKkclsm imellem Lmir og Lcdecli, 
som da er meget forstiellig. 
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Provision af Levnets-Midler og Byg for billig Priis; msn Kongen og hans Livvagt 

Ml have de; uden Betaling. Naar de leverer et Feldsiag, deles Cavalleriet og set-

tes paa begge Floiene af Infanteriet, om der er noget, fom er meget sielden; 

Armeen sorznerer en Halv-Maane og i den Orden gisre de en kort Bon om Seier-

vinding, og derpaa give st stort Skrig fra sig, med hvilket de setter an paa 
Fienden. 

G 

! 

6 Kapitel. 
Om Sse-Roven'et«. 

§. 

^aper-Floden er sielden stcerkere end 12 Fartoier siore og smaae; og i  ̂0. 

766 bestod den knns as -o efterf t lgende, som alt id ncevnes ester Capitai-
nerne, nemlig: 

Fregat, 45 Canoner og z zo Mand. 

Fregat, 24 Canoner og 150 Mand. 

Ueis ?6re3 

Fregat, 20 Canoner og 1 50 Mand-. 

elarbl 

Fregat, 16 Canoner og izoMand, 

!<ei8 NotiameZ 8Me 

Zebek, 16 Cansner og 126 Mand. 

Kei8 6mar (Tenene) 
Zebek, 16 Canoner og 12 4 Mcuw. 
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^eis ^saie5 ^rai)!eli elallZ^ 

Zebek, 12 Canoner og 120 Mand. 

Keiz 8e1ierif 

Galiot, 8 Canoner, z c> Aarer og 120 Mand. 

Ueis ^aralcl^ 

Galiot, 6 Canoner, z o Aarer og 1 oo Mand. 

I^eis 8e1^eit) eino 

Galiot, 2 Canoner, 2 Steen-Stykker, 24 Aarer og 8 O Mand. 

De have ogsaa undertiden Skibe og Brigantiner. 

Ester en Liste fra Hr. Commerce-Raad og forrige Consnl Xouilruj), var 

Floden 11 Fartsier i ̂0. 177 1, hvortil Aaret derpaa kom 9 ny Kapere meest 

Galioter paa 2 Canoner, 24 Aarer og 50 Mand; hvilket vel er den storste 

Flode som der er seet, og som vist ikke heller ere alle komne hele hiem efterKaper-

Toget; thi enten de forfelgeH as ondt Veir eller asFienden, saa leber de lige ind 

paa Landet for at redde Mandffabet, og saadant siet bygget Skib varer sielden i 

2 Aar. Kei8 ^radlesis Fregat paa 4 5 Canoner blev bygt ncer ved LerHIi 

elkalan ved 8^2, men siak saa dybt, at den uden Canoner og Master maatte 

flabes udas Nivieret, og legge sig paa Rheden, hvorsra den i samme Tilstand 

blev dreven paa den Hanlke Kyst, men kom dog los as Sandet og tilbage til 

821a; Omkostningerne derpaa ere vist forlorne; thi om den end bliver udrustet 

og tiltaklet, saa kan Maurerne dog ikke regiere den i Soen ; saa denne Machine 

vil blive mindst farlig for de Lkrilwe; den findes heller ikke mere pak den oven-

melte Liste for 1771. 

§. 2. 

Noget af deres Sse-Sprog er folgende: Et Skib kalde de 

eller ^Vler^e!) vg et Krigs-Skib I^erlan en Mast 8osr^ 

et Seil KglT^', etFloi^Ism^, et Flag Lmsgkiak 

som enten er redt, gult eller hvidt ; en Canon e , at kaste Anker 

ork LIm6ckcs5 at lette Anket er5s ^ , et Anker-Touz 

(Zumns ; for Resten brug- de i deres Manveuvres og Commando meest 

af 













, 
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af de See-Terminos. Capitainen hedder ^ei8 ^, Styrmanden 

eller 86cca ^eiZ, og de ovnge kedari - Ebbe og Ffod kalde 

de paa hedder D6!5a 

og der paa Kysten stiger i 6 Timer og falder i andre 6 Timer; en Prise eller op

bragt Fartoi kaldes U^ammZ, , en Baad at losse og lade med kalde de (Zard 

^, som de ^ranil<e give Navn af ZarHue. 

§. 
Deres Skibe bygges i og lemun af ^ene^ter og 

Skibsbyggere; Skroget kludrer de sammen as et Slags Eegetrce, Leluc kaldet, 

som voxer i Egnen mod I^L8, og mod Mar6^08, fom er vanskelig for 

dem at beie og forarbeide. Planker og det svrige Timmer faaer de fra Aurora; 

Master, Seil, Tougverk, Tiere og Iernverk kommer deels ogsaa derfra, deels 

tages af Priis-Skibene, og nogle fmaa Master af Ceder kommer til fra 

Viergene, hvor ogsaa lidet Tiere kog?s. De have ogsaa Steder nok fom ere 

beqvemme til at Kiolhale, men de have ingen Kraner, og alt Skibs-Arbeide 

salder dem tungt af Mangel paa de fornsdne Instrumenter. Deres FregaterS 

og Zebekers Dannelfe fees XXIV, XXV og XXV! De bag paa 

varende 2 Tegn betyder Tofter, som skal have famme Virkning 

paa Skibene fom en Haand eller 5 Fingre paa Husene mod onde-Hine (mau vais 

Den beste Havn for Kaperne skal voere NarAlek, hvor de fleste 

ligger om Vinteren; enfkisnt den og har sine Vanskeligheder i 8a!a, 

og er vanskeligt at komme ind og ud; dog naar de ere komne md 

i 8M Rivier, ere de om Vinteren sikre, men i Luira og de andre Havne kan 

de ikke astakle. 

§. 4. 

*) For disse Tegninger maae jeg takke vores habile Hr,. Sse-Capitame 15. Ltidok, som 

se!v i 56ar6!<o8 har giort Udkast til samme. 

**) Hr.Commerce'RaadKouttlup anmcerker at i ̂0.1770 den l 8 Septembereren i Zpsmen 

bygt smuk Fregat vedUdlsbet sra LIarmlcK bleven siddende paa Klipperne , uden Mn at 

kunde komme lss. 
Z 
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§. 4. 
Kongen alene lader og kan lade disse Farteier bygge , og bruger dertil baade 

den Munition af Canoner, Kugler, Krud, Jern, Master og Tougverk :c., 

som han har faaet af de europceiffe Magter, og den som han selv lader inkiobe. 

Capitainerne soger han ud paa adskillige Grunde; nogle, for deres formodede 

Habilite, og disse faaer en Foråring eller ordentlig Gage; andre bemidlede, sor 

at gisre demWre, da de ogsaa maae leve af'Mreu; og endnu andre til et Slags 

Straf, for at lade dem betale det meste af Omkostningerne, hvortil de ikke tor 

sige Nei, men mene derved enten at faae Kongens Naade igien, eller sette Livet til; 

i begge sidste Fald bliver dem af Kongen fat habile Styrmcend, men i andre Tilfalde 

udsogte Capitainen selv sit Mandskab as Frivillige, som lode sig neie med 4 eller 

6 Ducater til Haand-Penge, en kort Troie og et Par Buxer, alt i det Haab om 

at gisre gode Priser, hvoraf en Deel tilhorer dem; men nu da Kongen giorde 

Fred med fast alle Nationer og Kaperiet maae gaae til Grunde, faa ere Ssefolk blev

ne rare; og der behoves en anden Inretning, om Fartoierne ffal herefter be

mandes ^). 

En Reis kan inden Borde ikke straffe paa Livet, som horer Kongen alene 

Lil; men al anden Straf er i hans Magt. Vagten deles i 2 Parter, som as-

lsfts hver siette Time. Om Morgenen faaer Folkene Brod med Oliven; om 

Middagen det er Kied, som er ffiaaren i lange Strimler, toret 

i Solen, siden stegt i Olie, og derefter nedlagt i Krukker, intil det spises; om 

Aftenen saaer de og Xusku8, hvilken vel er lavet paa Landet, 

men toret i Solen, og kogt paa ny om Bord. De maatte ikke drikke uden 

Vand al leneste; men man forsikrer,  at Vi in og Brcmdevi in smager dem ret 

godt i Soen. 

§. 6. 

Det stalm,v«re steet, da Hr. Commerce-Raad beretter, at Kongen har ladet op, 

rette et Slags Sse-Miliee afBorger-Bsrn, faa at lvaksr skal levere 400 Matroser, 

LitI^2oo, ^z^mvrogKysten derved 40c: og l'eraun 4 a zoo Matroser. 
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§. 6. 
Naar en Reis sikal gaae ud, henter han hos hver Consul et Sse-Pas, 

som ham bliver overleveret ved pudlici efter Beviis og Qvittance, hvor

ved t i l l ige gisres ham en Foråring for ei at mishandle Nationens Fartoier i  Soen. 

De krydse ofte inden for Strcedet ved ZZdidrglmr, dog kommer de sielden saa 

langt som til , uden jo ondt Veir eller Frygt for en Fiende maatte node 

dem dertil. De gaaer ogsaa ofte paa den nordre Side af de Eilande 

eg til Lgp iinis terrX, men sielden tcengere; vel gik i ̂o. 1766 et 

Kaper-Skib med Gsuverneuren i As bat I^eis MiKsri som Gesandt til 

z men det havde en engelff Styrmand om Bord, som forte ham lykke

lige:; frem, thi de ere kuns siette Soe-Folk, og forstaaer sig kuns lidet paaCom-

pas og Ssekort, fom de dog have; om Magnetens Declinauon og Hoidens Ta-

gelse have de fast intet Vegreb» I ondt Veir ere de halv-dsde af Frygt, og 

derfore tilforn offrede Creaturer i Soe-Fare; men dette bruges nu, alleneste naar 

et Fartoi leber af Stablen, da der agter paa bliver flagtet et Lam under fuld 

Musik. 

§. 7^ 

Det forstaaer sig, at de ere ei hvert Aar lige lykkelige til at giere Priser, 

for Exempel: ^0. 1761 opbragte de 7 Hanlig og 8 pormZilil^e Fartoier, 

de 4 nRste Aar kuns 2 ; men ^0. 1766 toge de 7 Herefter vil de 

ikke faae mange, saa lcmge de holde Fred med deres Venner; ensikiont de, som 

have Fred med dem, ei altid ere sikre for at Opbringes af Kaperne, i det de siden 

unDylde dem med en Feiltagelft eller setter en anden Farve dcrpaa. Saaledes 

bragte de i 1764 et engels Skib op til^sii, reve hans Papirer i Stykker, som 

de kastede over Bord, og beskyldte ham for at vcere en 8^)3mer i Anledning as 

at han havde Tobak i sin Daafe; og Ha han ei vilde tilftaae det, gave 

de ham Stokke-Prygl saaledes, at han dode deraf faa Dage efter sin Ankomst til 

Skibet blev vel givet tilbage igien, men i Stedet for 

at hnvne sig, sendte Gouvernements-Secretairen af ZAkidralcar til 8uu'3 paa 

en Fregatte med anseelige Forceringer. I samme Aar opbragte de et 

Z 2 Skib, 
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Skib, sort af Skipper som kom fra 8t. Mekel for at gaaetil 

med Korn; dette havde dog nogen Grund, siden denne 

lk.e Festning var bloqveret af Maurerne, og det var ikkun med stor Nsd, at 

de derpaa vcerende Passagerer kom les igien. Naar de endelig 

have giort en Prise, saa tager Kongen, som lader Skibene bygge, sorst en femte 

Deel, som ester Xoranen Cap. 8 Mlle tilhore Gud, Propheten, hansSlegt, 

deFaderlose, Fattige og Reisende; men har giort den Inretning, at 

Forsten tager det til sig, og kan disponere derover, som han vil; I^anifazSecte 

paastaaer, at efter Dod haver hans Familie ikke mere Pretension 

paa denne femte Deel; derefter tager han en halv Deel og alle Slaverne, hvor

imod han udbetaler til Kapernes halveDeels Massa 50 Piastres for hver Slave. 

Den ovrige halve Prise bliver deelt imellem Mandskabet. Kaper-Capitainen ta

ger om Bord den c^riKen Capitains Klcrder og Sager, Vahre untagen, og 

de andre plyndrer Mandskabet, det beste de kan, hvilket kaldes kara-

data. 

§. 8. 

Nu siden den nasten almindelige Fred med Europa have Kaperne lidet el

ler intet at giore, og det lader som Kongen inseer hvor skammeligt det er at agere 

Soe-Rover; men han skal have ondt ved at holde Stand mod de idelige Fore

stillinger af disse Kaper-Gaster om alle de riige Priser, som de kunde giore, om 

han vilde brnkke med den eller den Nation; thi deres Forfædre svede ikke anden 

Håndtering til Lands, end at rove og plyndre hverandre og Fremmede; og denne 

Natur har scestet dybe Rodder hos dem. Naar intet vil hielpe, saa frembrin

ger de Religions-Motiver, og forestiller ben besynderlige Belonning, som derfor 

er at vente, baade i  det andet Liv ^),  og den Wre, som her virkel ig haves; 

da 

*) Det er dem lovet, umiddelbar at blive antaget i Paradis , som stride mod de Vantroende, 
see Kornnen 4, 47 Capite! og andre Steder i samme Bog ; og mener Almuen , at det 
erl»gemegetpaahvad Maadedctfleer, ogomdeendogsaakunde stjele Livetafen Christen; 

derfore 
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da dette ikke er en ringe Zirat i Kongernes Titul at kaldes ii 8edi! 

elaalmin 2: som forer Krig mod Vantroende for Verdenernes Herres 

Skyld. Det maatte falde nogen ind, at man ffulde odelegge disse Rovere; at 

edeleAge Nationen eller overvinde og undertvinge den, var vel nu fast ikkemueligt, 

og vilde ikke belonne Umagen; at odelegge See-Magten vil en Nation ikke be

gynde paa, da dens Soefart vilde lide formeget, og de andre profitere; men 

mmligt var det, naar flere Nationer derudL vare eenige, iscer de, som give dem 

aarlig de anseelige Forceringer; thi dersom de anvendte samme til nogleFregatters 

Udrustning, som bestandig ffulde krydse paa Kysten, og som havde hos sig smaae 

armerede Farteier, inrettede til at roe i Stilte, som der oste insalder, saa vilde 

Lysten nok forgaae disse Soe-Rovere, at komme udaf deres Havne, og Coffardie-

Skibenes Sikkerhed mere befordres end nu, da de undertiden opbringes og un

dertiden plyndres i Soen midt i den beste Fred, uden derfor at faae anden Sa-

tisfaction end den, som i gav de ved siig Leilig-

hed, i det han svarede LonluZen: ere et SeWstb Sklel-
mer, og Jeg er deres Capitaine ^). 

Z z 

derfore ssiod Lredeme efter de Lliritti^e Kisbmcmd naar de passerede igiennem til 
Lorel^ig. Men at dct ikke er Intentionen, viser fslgende Tildragelse: Da ̂ li?eAe!ini, 
Admiral over Galererne i ^!lL,ker havde engang giort en riig Prise, kom en gammel 
skielmjk ^laur frem, og holdte fslgende Tale til ham: Herre! du er lykkelig, at dn hver 
Dag harLeilighed, at siaac Llu Mns jhiel, hvorved din ZEre vil i Himlen blive liig Pro-
phetens stsrfte Tieneres; men hvor langt er jeg ikke fra saudan Lykke, jeg som endnu aldrig 
har siaaetnogen Liuilien ihiel? Vt?r derfore Aarsag til min evige Lyksalighed, og giv mig 
til et Offer en af de mange Kiettere, som du nu haver i Hcende. /Ui smilede derved, og 
accorderede ham sin Begiering, sigende: gaae hen i Skoven, og denne 8xanier og Lkristen 
Hund, som du her seer , stal blive dig tilsendt, ^suren blev glad, og ffyndede sig hen 
i Skoven; dcrpaa lod ^li give denne Lpamer en Bosse, en Sabel og en Stok, og befoel 
ham, at infindesig hos den ommelte I^laur- og dersom samme vilde brugeMagt mod ham, 
da maatte han forsvare sig med sine Vaaben- Men da davren langt fra saae den ilten 
Slave bevabnet, tog han Flugten, og beklagede sig derover hos ^li, af hvem han fik 
denne Trost: Du gamle Poltron! staae de Chrisine ihiel, som kan forsvare sig, som 
jeg og mine Folk giore; thi derudi alene er en Fortienesre- ^ilioire cles Lrats darda-

Ike ̂ iLerines are a gsKo^uez , sncZ I sm tkeier Laxtsin. vvs 1 rsvvels. 

7 Capitel. 
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7 Kapitel. 

Am Guds> Dyrkelsen. 

§. I» 

e gamle Inbyggere i Narv^os have vc?rek Hedninger, Ildens eg Solens, 

Maanens og Stjernernes Tilbedere; maaskee have de (Zumiiri, som boede i 

Egnen ved !^e8 og vceret Maanens Tilbedere; ide! mindste betyder (Zum-

ra Maanen. Om de siden have antaget den jodiske Guds-Dyrkelse efterat Dron

ningen af 8s!)a havde vceret i Jerusalem, maae Damper giere Rede sor. 

At mange derefter ere blevne derpaa er vel ingen Tvivl; men om det 

er ffeet ved 8t. 8imon5 eller 8t. ?eder8 eller andres Pradiken , kan her ikke 

afgisres Ved 8aralenernes Ankomst ere mangfoldige gaaen over til 

Lcere, isår de som boede i det vestlige Lardarie og uden for 

det; men paa den anden Side har Christendommen holdt sig lcrngere; thi i en 

Kirke-Forsamling i LgrcksZo ^.0. 1411 Ml der have vceret 286 Biskopper 

ncervcerende og 120 fraværende; ligesom ogsaa skal vcere fode der de bekiendte 

Kirke-F«dre, d!xprianu8, og 

andre ; men alting har omsider maattet bukke og give efter for MoKamecks 

Svcerd. 

§. 2. 

?AZlN!! z Z. At de^gmlgr! eller hedende Grader i ̂emen have antaget Jsdedommet 796 

Aar fsrend ^s'nsme^s Ankomst er anmærket af 8ale 0b5. iui le I^olismerisms 6z. 

men her handles kuns om de maro!<!N<e ̂ rsdsie. 

Anctor til billion iutiorisl 6e ^urusccos citerer l?z'ne^gs og^^i oniuz, og selv holder det for 

at voere 8t. ?e6er: L! ?ec1io s los 14 ^nno8 6e ?omikzcaclo vino s st 

^.frica, Kumiclia ^ iralNA ^ / 5c»n66 en QHuella! I'l.'ovjncias conlu?re6Ieitcionla 

I^l^llg catkvlica. 

»**) OaxxerZ9. 
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§. 2.' 

Nu ere alte de marokantl^e Jnbyggere MoI^ame6aner af de Naleki. 

Man veed at der ere over 70 Setter, som deles i 

Kietterske og Rettroende. De forste ere de, hvis Meninger ere mod Troens 

Grund-Artikler, og af dem ere de fornemmeste bekiendte under Navn afMo-

takker, 8e5atianer, XareiZ^iter og 8diicer, hvoraf igien unstaaede en 

Mcengde andre, som kan efterfees i 8a!e lur !e ^Vlo^amekijsme. De Ret

troende ere de, som erkiende 8onna hvilken er en Samling af moralske 

Satser, som deres Nokame6 har sagt eller giort, og ansees som et Anhang til 

Koranen, snart som Iodernes M'sna. Disse 8onnker, som alle ere enige 

i Troens Grund-Artikler, deles i 4 Hoved-Setter, nemlig: ZMniti, som 

lærkerne folger, 8cdafA, som irakerne og ^A^vterne holde sig efter, 

I-iandali, til hvilke ogsaa Araberne regne sig iscer i ̂>lsiAie6 ogl^al^iar, 

og endelig Naleki <^5^ ̂ 0, med hvilke vi her fornemmelig have at gisre. De 

differere i koranens Forklaring og nogle ubetydelige Ceremonier, for Exem-

pel: ved Vennens Lvelse Holde Le^aiai Hcrnderne ned ved Siden, Maleri 

sette dem paa Brsstet, ligger dem over Navlen, og sandel! holde dem 
endnu loengere ned. 

er det egentlige Navn for Maurernes GudB-Dyr

kelse/derfore kalde de fig NosIimin ^»^0 o : de Frelste eller de som ved deres 

Troe ere satte i Stand til at frelses. Denne Troe er baade tkeoreciA, og kal

des !man som inbefatter Troen paa Gud, hans Engler, hans Ord, 

hans 

Og imellem dem er Fvrskiel i at dsmme, hvorover de have Skrifter og Difputatl'oner, 
dog kan de dersore ikke bejledes for Vantros eller Vildfarelft, see 
lioria v^naliarum 171. 
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hans Propheter, Opstandelsen, og Forud-Bcffikkelsen eller 6e-

cretui?!; saa og og kaldes Oiili nemlig Vasken, Bonnen, 

Almisse, Faste og Pillegrims-Gang; hvorom noget lidet skal anseres ved 

hver ister. 

§. 4. 

Den fornemmeste Hovedsats i deres hele Religion er denne: Dev tt M-

gen Gud uden den sande Gud, Mohamed er Guds Apostel, 
^ 

derved have de den hoieste og beste Idce om Gud og hans Egenffaber, betragtet 

uden for Tre-Enigheden, og antage intet, som efter deres Begreb gier Hinder i 

Guds Hellighed og Fuldkommenhed 

§. 5. 

De troer at der ere EnMr til af et reent og fiint Legeme, som ere skabte 

af Ild, og ikke spiser, drikker eller forplanter deres Afkom. De give dem ad

skillige Bestillinger: Nogle tilbede Gud og fynge ham Lovsange, andre bede for 

det menneskelige Kion, og opskriver alle deres Gierninger, og andre ere Men

neskenes SkytS-Engle. (Zsdl-iel er den fornemmeste; er Iodernes Pa

tron; er den som Mer Stelen fra Legemet; og Ilran! ffal blase i 

Trompettm paa Dommens Dag ̂ ); Idlis eller 8lcgn er Dievlen, som de me

ner at vcrre faldt, fordi han ikke vilde tilbede Adam ^). Geister kalde de 
lin. 

*)  Daen  fo rnuf t ig  ̂ aorengany lKs te  i  min  sradisks Bibel, og  f and t  i  i  Mos.B-2  Cap. 2  V. 

disseHrd: og Gud hvilede paaben syvende Dag fra ald sin Gierning ; lagde hznVoqen 

frasig med Vrede, sigende? Gud kanikkeblive trcer, behsver fslgeligen ei at hvile sig. Og 

da jeg sagde ham' det st'nlde betyde, at han holdt op at ffabe, svarede han: betyde eller ikke, 

saa er det ugudeligt^ atffriveomGud alters, som forndsetter en Tr«theb af 

et svcert Arbeide-

See koranen paa mange Steder, iscer Cap. 2.6.7' ! 9 - lZ ttt' 

***) Denne dumme Idee er tagen afl<oranen5 2 og 7 Cap. 
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?in ) som de ogsaa sige ere ffabte af Ild, men af en grovere Materie, saa at 

de kan spise, drikke, doe, frelses eller fordommes. 

§. 6. 

AfPvopheter have de en Utrolig Moengde, men de ere ikke alle lige hsit 

anffrevne; den forste Rang gives dem fom de holde for at have bragt nye Love, 

nemlig: ^ 

I : ̂esu5, og ^>4.^ Mokgme6. Af anden Rang ere endeel 

Patriarker og Propheter, fom de holde for at have levet uden Synd og have 

varet fuldkommen hellige her paa Jorden, blant dem ere de fornemmeste: 

?Iu(i o: I-Ieber, 8Me, ,sun38, I: 

I-IZrun, 8c!ieit) I: jL-

IsmAjl) 8olim3n, lcdia, 

Jeremias, 

Vuike5e1, ^osua. De ncegte vel Guddom, men 

holde ham dog for den storste Prophet og Apostel forend Mol^mecj. De siger, 

at han er fod af Jomfru infpireret af Gud og styrket as den Hellig 

Aand ; At Joderne ikke drcebte ham, men korsfæstede en iblant dem, fom lig

nede ham, og at Gud har taget ham levende til sig, med mere, fom fees i Xo-

ranen, hvoraf folgende Passager ere de stcrrkeste ester Ou Overfettelse: 

"Engelen sagde til Zacharias: Jeg forkynder dig paa Guds Vegne, at du ffal 

"have en Son ved Navn^okannes, han ffal forsikre, at Nessig8 er det Guds 

"Ord, at han ffal vcere en stor Perfon, kyff, Prophet, og en af de retfærdige 

------- O ! Gud forkynder dig et Ord, af hvilket ffal 
"fremkomme IVlelsiZ8, som kaldes ^elu8, Son, fuld af Mre i denne 

"Verden, og ffal vcere i den anden blant Forbederne hos hans guddommelige 

"Majestet; 

*) Kongens crldste Son ^ulei /^li, som bessgte mig mganq, tog en Lap Papiir og 

mcd rod Kride skrev folgende: 

s: Jesus, LNgrice SvVs S ave og hans Apojiel. 

A a 

f' 

' 

M 

M 
^Ws 

W 

l ^ ' 
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"Majestet; han ffal tale i Vuggen som en Mand imellem zO og 5 O Aar, og 

"skal vcere blant de Retfærdiges Tal. sagde (til Engelen) Herre! hvor

ledes ffal jeg have et Barn uden Mands Bererelse? han svarede: saaledeS 

"siior Gud hvad ham godt synes; naar han Mber noget, saa siger han, bliv, 

"og det bliver. Jeg ffal underrette ham om Skrifterne, Lovens Hemmelighe-

"der, det gamle Testament og Evangelium, og han skal vc?re en Prophet sendt 

"til Israels Born ^). - - - - Gud ffal sige til O Jesus! 

"Maric? Son, erindre den Naade, som jeg har viift dig og din Moder; jeg har 

"styrket dig ved den Hellig Aand; du har talet i Vuggen som en Mand imellem 

"40 og 50 Aar, Jeg har lcert dig Skriften og Videnskaben, det gamle Te-

"stament og Evangelium; du har giort en Fugl af Jord, du har aandet paa 

"den, og strax ester min Tilladelse blev den til en Fugl, som siei. Du har l«gt 

"de sod Blinde og de Spedalffe, du har opvakt de Dede; Jeg har frelst dig fra 

"Israels Born, da du prcedikede mine Befalinger for dem, og da du giorde Mi

rakler, som de Ugudelige kaldte Troldom og Hexerie- - Erindre dig 

"^aris, hvis Bug jeg har velsignet: Vi have ingydet vor Aand i hende og 

"have givet hende en Son; et Mirakel i Verden Foruden mangfoldige 

andre Steder, som noksom viise hvor hoie Tanker de have om vor Frelser, som 

de ikke navne uden Respect, og kalde ham altid Lidna 2: 

Vor Hcrre ̂ slus. 

§. 7. 
Naar en Maur er dod, mene de andre at han strax i Graven bliver era-

wineret as 2 Engle, som de kalde ^Vlunkir og og dersom han svarer 

til Fornsielse som en ret IVIoslim, saa hviler Legemet i Roe intil Domme-Dag, 

hvis ikke, da siaaer de det i Tindingerne med Jerukoller, og det bliver bidt af 
giftige 

^ Koranens z Capitel. 

eller Koranens 5 Capitel om Bordet. 

cher Korancns 21 Capittl om PropheMitt, 
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giftige Dyr og ilde medhandlet. Martyrernes Siele bliver i Halsen af Para-

dlses grenne Fugle intil Dommens-Dag; men de andre rettroende Siele, fom 

med Mildhed bliver ffilte fra Legemet ved Engelen , opholde sig om

kring ved Graverne, enffiont de kan gaae hvor de vil. For de Siele derimod, 

fom blive fordomte, viide de ikke nogen Plads, thi hverken Himmel eller 
Jord vil tage mod dem. 

§- 8. 

De troer, at Siel og Legeme ffal forenes og opstaae engang fra de Dsde, 

men de ere ikke dristige nok til at bestemme den Dag, dog have de opdigtet visse 

Tegn, fom ffal gaae foran, hvoraf de fornemmeste ere folgende: Solen ffal 

staae op i festen. ffal komme paa Jorden og antage 

^cvre, giste sig, avle A?srn og doe efter 40 Aar. Under hans Regie-

ring ffal Fred og Overfledighed vcere paa Jorden, og al Ondffab og Had vcere 

forbandet derfra. Hele Jorden ffal ffiules af Neg. Maanen ffal formorkes. 

Dy.. og livloje ^ing ffal tale. ffal komme, det er en af 

(Zgneine endnu forventet stor L^rer af Familie, fom ffal regiere 

over alle Tilsidst ffal Trompetten lyde, og ved fsrste Skrald 

ffal ^or^en ryste, alle Bygninger omkastes, Bicrgene jownes, Himlene fineli

tes, Solen formorkes, Stiernerne falde ned, Havene udtorres eller forandres 

M Ild, efteratSoel, Maane og Stierner ere kastede deri; Qvinderne ffal forlade 

deres diende Born , og alle Dyr ffal forsamle sig. Ved det andet Trompette-

Scrald ffal alle Levende i Himmelen og paa Jorden doe i et Aieblik, untagen 

Paradises og HelvedesJnvaanere, og de som Gud besynderlig derfra vil untage. 

Derefter falder en Regn, som ffal vare i 40 Aar og blande sig med det Vand, 

som kommer fra Guds Trone, hvilket setter Grsde i alle de dode Legemer, som 

derved spirer og voxer, intil de have naaet den behorige Fuldkommenhed; derpaa 

blwer (Z?.dne^ og Zlr^I forst opvakte og den sidste af dem famler 

alle Siele i Trompetten, hvoraf de ved det sidste Skrald flyver ud fom en Vie-

Svenn og opfylder det hele Rum imellem Himmelen og Jorden, da enhver g^aer 

ind i sit forrige Legeme, som i det samme gaaer den i Mode. Denne Dag ffal 

A a  2  .  
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vcere ufcedvanlig lang; men daXoranen siger et Sted at den synes at vcere 

5 c> tusinde Aar lang, og paa et andet Sted , at tusinde Aar er for Gud som 

een Dag, saa kan de ikke blive fcrrdig med denne Regning. De Rettroende 

skal opstaae i Linnet, derfore give de dem 7 Stykker med i Graven; men de 

Ugudelige opstaaer nogne, skamfulde og udmærkede, nemlig: de, som have for

hvervet sig Rigdom paa ulovlig Maade, ffal ligne Sviin; de, som have taget Ren

ter, ffal have Hoved og Kodder bagvendte; de uretfcerdige Dommere skal vare 

blinde og vildfarende; de, som broute af deres egne Gierninger, ffal vcere blinde, 

dove og dumme; de Lcerere, som giore imod det som de lcerer, ffal tygge deres 

Tunger, og have dem hcrngende paa deres Bryste, og raaden Blod ffal gaae udaf 

deres Mund; de, som have forurettet deres Nceste, ffal komme frem uden Hcen-

der og Fodder; de Vellystige ffal stinke som Aadfeler :c. Mange Aar ffal gaae 

forbi, forend Dommen holdes, i hvilken Tid baade Gode og Onde ffal udstaae 

adffillige Lidelser; men paa Dommens-Dag lader Gud sig tilsyne for at domme, 

og Noliamscl ffal vcere Forbedere hos Gud, esterat ^6am, 

dam og have unstaaet sig derfor. Gud ffal da i Skyerne fremvise de 

Boger, hvori enhvers Gierninger ere optegnede af Skyts-Englene, for hvilke de 

nn offentlig maae giore Regnffab, ister for hvorledes de have anvendt deres Tid, 

Rigdom, Legeme og Videnffab. Ja Engler, Geister og Creaturerne ffulle 

aflegge Regnffab, som alt ffal ffee i et Sieblik eller i kort Tid. Alle deres 

Gierninger ffal veies paa en forffrekkelig stor Vcegt, og de, hvis gode Gier

ninger overveie de onde faameget fom et Haar, ffal blive salige. ^!u ffal der 

gives SatiZfaction for al Uret, og dette ffeer ved at tillegge den Lidende en Deel 

af den andens gode Gierninger, og den som har giort Uret en Deel af den Liden

des onde Gierninger. Derefter adEilleS Forsamlingen; de paa hoire Haand 

gaaer til Paradis, og paa venstre til Helvede, efterat de begge have passeret 

over en Bro kaldet som ffal vare midt over Helvede saa smal som et Haar, 

og faa ffarp som Eggen af en Kaarde, over hvilken de Salige passerer med utro

lig Hastighed, men de Fordomte falde hovedkulds ned i Helvede. 

*) Koran. 70 Cap. om Opstiq^n. 

Koran. Z2 Cap. om Tilbedelse. 
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§. 9-
Om helvede have de den Tanke, at den er deelt i 7 Etager; i den fer-

sie (fra oven) som de kalde kommer de ugudelige 

som efter nogle tusinde Aars Forlob bliver frelste derfra ved Forbon; 

i kommer goderne; til ̂ locama fordommes de d!kMne; til LWr 

henvises Lakkerne; til MgAerns; til LllAkskim ^e6iiinAerns 

og L I^gmac, fom den nederste og fcrleste, ffal Hyklere straffes, fom vel udvortes 

have havt en Religion men ikke invortes troet den Religion, fom de have bekiendt 

sig til. Under hver Etage troer de at 19 Engle holde Vagt, og at de Fordemte 

bekiender for dem at Guds Dom mod dem er retfcerdig De Fordemte ffal 

omringes af Helvedes Luer, de ffal have Skiorter af Ild, kogende Vand Ml 

overfvimme deres Hoveder, Ilden ffal brande det som er i deres Bug, og stege 

deres Hud; de ffal flaaes med Jern-Keller, og naar de tcenke at gaae ud af dette 

Ild Sted, faa kommer de alt lnngere derind, og ffal evig pines De ffal 

oede Frugten af Helvedes Trcr , hvis Grene ligne Dievle - Hoveder, og 

de ffal drikke sydende Vand De ffal have Ild - Skoe, hvis Hede ffal 

komme deres Hoveder til at koge fom en Kiedel. De Vantroendes Pine ffal 

endnu foreges ved den visse Overbeviisning de have om, aldrig at forlefes der

fra; da derimod de Rettroende have den Trest at slippe, naar deres Huder om 

nogle tusinde Aar ere bramdte til Kul. 

§.  iv .  

Naar de Salige have passeret den omtalte småle Bro, fag mene? de, at 

de endnu ffal passere en Muur som er imellem ParadnS og Helvede, hvilken de 

kalde <-5^^ fordi de som opholde sig derpaa ffal kunde tiende og tale 

med baade de Salige og de Fordemte og beftaaer af dem, fom have giort 

ligemeget godt og ondt, og dem, fom hverken have giort godt eller ondt. Deref-

Aa z ter 

*) Koran. 40. 4Z. 74 zc. 
**) Koranens egne Ord Cap. 22. om Pill?grims-Gang° 

***) Ibid. Cap. Z7. om Befalinger. 

****) Ibid. Cap. 7. om Llaaref. 
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ter kommer de til MokamecZs DMU, som er firkantet og en Maaneds Reise 

omkring den, hvori ere faa mange Skaaler som Stierner paa Himmelen, af 

hvilke de Salige drikke det hvideste og klareste Vand, efter hvis Nydelse de aldrig 

torster mere? som er altsaa en Forsmag paa den tilkommende Lyksalighed, 

§.  - i .  

mener de at vcere over de 7 Himle og lige under Guds Trone, 

de kalde den baade og og ligner dens 

Jord ved det fineste Hvede-Meel, som har den reeneste Dcsmer-Lugt, Stenene 

ere Perler og 'Mdelstene, Murene ere as Guld og Solv, Bullene, af Trnerne 

ere af purt Guld, blant dem skal det fornemmeste vcere1Vi!)3 eller Lyksaligheds-

Trc?, som ffal staae i Palais og en Green deraf rekke til hver af 

de Rettroendes Huse fuld asGranat-'Wbler, Viindruer, Dadeler og andre Frug

ter as ubekiendt Sterrelse eg Smag, eftersom enhver onsker sig; Grenene selv 

boier sig ned til dem som vil plukke, og forskaffer ikke alleneste Fode men ogsaa 

Klceder af Silke, sadlede og udstaferede Dyr for at ride paa; hvilket Trce er saa 

stor, at den letteste Hest maattc anvende mere end 1 vo Aar i Galop sor at kom

me udaf dets Skygge. Fra dette Trcees Fod udsiyder Rivierer fulde af klart og 

koligt Vand, andre med Melk, andre med Viin og andre med Honning, men den 

allermcerlvcvrdigste er hvori de fordomte Rettroende efterat have 

udstaaet deres Straf i Helvede, igien kan vaffe sig hvidere og renere end Perler. 

Den fornemmeste Lyksalighed Ml foraarsages af Paradises Monne Jomsruer, 

som formedelst deres store forte .Hine kaldes elsiun; de ere efter deres Me

ning ikke Mbte af den Materie fom andre Qvinder, men af reen Desmer, uden 

nogen Ureenlighed eller Fruentimmer Tilfcelde; de besidde den fuldkomneste Wr-

barhed og derfore ffinle sig i udhulede Perler af urimelig Sterrelse. For ret at 

benytte sig heraf mener de, at Gud giver enhver af de Salige ic-O Mands 

Krceftsr. Naar de ere komne til Porten af Paradifes Hauge, finder de en Mc?ng-

de meget smukke unae Drenge, som Ml tiene dem og modtage deres Ordrer; 

vg hvoraf een anmelder dem hos de Fruentimmer som ere bestemte for dem; tven-

He Engler bringer dem Fordringer fra Gud, den ene iforer dem Paradises Klcrs 
der, 
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der, og den anden setter dem en Ring paa hver Finger med Paaffrist om tercs 

tilkommende lykjalige Tilstand, Samme ffal blive proportioneret ester enhvers 

Fortjenester, og den som nyder den mindste Grad deraf, skal have 8 o tusinde 

Domestiqver, 72 asParadiseS sort-oiede Piger, et stort Telt af Perler, Hia-

cinter og Smaragder, de nydeligste Retter paa Guldfade og de fineste Liqucurer 

og Vine, fom ikke kan giore drukne; alt dette soraarsager ingen Ureenlighed, 

men uddunstes ved en Sveed , der lugter som DeSmer og ffasserAppetiten iqien. 

De skal blive bestandig i en Alder henimod zo Aar, og dersom nogen onffer 

sig et Barn ved en af sine Paradises-Koner, saa ffal samme unfanges, fodes og 

komme til Mands Storrelse i en Times Tid ; ligeledes hvad nogen planter eller 

saaer, ffal blive modent i et Oieblik. Fret ffal ikke mindre fornoies end de 

andre Sandser, thi ikke alleneste Engelen Ill'Zrl! og Paradises Piger ffal lade 

deres behagelige Stemmer hore, men endog Trcserne selv ffal frembringe en Har. 

monie, fom overgaaer alt hvad en Dodelig har hort; der ffal vare Klokker paa 

Trceerne, der fettes i Bevægelse ved en Vind, som kommer fra Guds Trone 

hver Gang de Salige snffe at here Musiqve. Til at beffrive den heie Lyksalig

hed betlene de sig as de Udtryk, at enhvers Hauger og Eiendomme i Paradus in-

befatter et Rum af tusinde Aars Reise; men del? allerhøjeste ffal dog bestaae i 

at besi ue Guds Ansigt til evig Tid, hvilken Glcede overgaaer alle de andre Pa

radises Fornoieljer, fom'derimod anfeeS for intet. De have ikke den Mening 

som tilleg^es Mshamedanerne i Almindelighed, atKonerne ikke skulde have Deel 

i Pacadije) Lyksalighed; men de holde sor at de baade belonnes og straffes i det 

andet Lw; t Koranens 2z Cap. staaer tydelig, at Edens Hauge er bereed for 

dem; og i jamme Capitel, at den fom gier godt og troer paa Gud, Mand eller 

Qvuzde, ffal gaae ind i Paradiis; i det sz Cap. findes om de Rettroende, at 

de jr'al gaae ind i Edens Hange med deres Koner og Familie. Dog ere de ikke 

ret enige om paa hvad Sted de egentlig ffal opholde sig; nogle mene, at de ffal 

boe i et Qvamer i Paradis, fom er afffilt fra Mandene, men at Mandene 

kan fette llant sine faa mange af deres i Verden havde Koner fom de vif 

hvilke da bliver unge igien, thi den Passage i Koranens z 8 Cap., at deres Ko

ner lk?e ffal henvende deres Syn paa andre Perfoner end deres Mamd, forstaaer 
de om ) eller de nye Koner. , 2 
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§- 12.  

De troer Oeeremm sdsolmum eller Beskikkelsen; thi de sige at Gud 

af Evighed har besluttet baade det Gode og det Onde, og at deri ingen Foran

dring ffeer, da det er opskrevet i en Bog i det guddommelige Archiv. Om !i-

kerum eller den fri Villie sige de: at Menneskene vel kan ndvalge 

enren det Gode eller det Onde ligesom de ville; men at de dog ikke kunde ville 

uden det som Gud vil og allerede har fastsat. I Koranens z Cap. siaaer: Men

nesket kan ikke dse uden Guds Tilladelse og det paa en forud bestemt og beskreven 

Tid. Og siden i samme Capitel, "de siger: Dersom vi havde havt vor fri Villie, 

"saa vare vi ikke ihielflagne, siig dem: omenffisnt I vare blevne i eders Huse og 

"i eders Senge, saa havde dog Doden borttaget dem, hvis Time var kommen. « 

§- iZ-

VaMl og Renselse er den fsrste Hoved-Punct i deres Guds-Dyrkelse; 

den sterste kaldes som angaaer det hele Legeme; de Ikeenlig-

heder ere bestemte, som kan soraarsige samme, saasom: legemlig Om

gang med deres Koner, et dedt Legems Vedrorelse, Urins Paastcrnkelse, hvor-

fore de ogsaa sette sig ned, naar de flaaer deresVand sta dem, og siden viffe sig 

af paa en Steen eller paa enVceg. Den liden Vaffen kalde de ^5) i 

den betresser en Deel af Legemet med besynderlige Ceremonier. Paa Reiser, 

hvor der er Mangel paa Vand, kan de vaffe sig med Sand, dette kalde de 

Ja der gives Omstændigheder, hvor det er tilstrækkeligt at vaffe 

sig uden paa Klcrderne, hvilket hedder ^ Llckosin. Fruentimret haver 

og sine Love om Vaffen , thi de holde deres GudS-Tieneste hiemme, og for ikke 

at forstyrre Mandfolkenes Andagt kommer ikke i 8Zkiamen forend de ere saa 

gamle, at de ikke frister mere. Med denne legemlige Vaffen mene de Eenfoldige 

at det er nok, for at blive vel aruagne hos Gud; men de mere Vittige paastaae 

tilligemed og fornemmelig Hiertets og Tankernes Renselse sra alle ondeTuboielig-

heder og Laster, f-srend de vnrdigen kan forrette deres Bonner. 

§. 14. 
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§. 14. 
BWNtN er Religionens 2 Hoved-Punct; den ffal holdes 5 Gange i 

2 4 Timer med Ansigtet mod Meka, hvilken Syns-Punct de kalde Kebla 

som er forestillet inden i Teismen ved en besynderlig Asdeling kal

det. Bonnen om Morgenen kaldes ' 8^-^ 82!^ den om 

Middagen 83!ati den om Estermiddagen 

Lslat den ved Solens Nedgang 8alac den 

Klokken 8 om Aftenen 1 8a!ac NalckZ. De have desuden Bsnner 

inrettede til overordentlige Tider, saasom ved Reiser, Fester, Formorkelser, 

Torke :c. Alle disse Bonner forrettes vel ester Takt ved visse Legemets Bevcegelser, 

hvorved det ogsaa forbliver hos de fleste, men de Nettroende setter Hovedsagen i 

Sicelens og Tankernes Opleftelfe til Gud, og i en fuldkommen Tillid til hans 

Beffiermelse ved de hellige Engler, som, de mene, ere nnrvcerende ved Bonnen. 

Det er dem dersore ikke nok at de vaske Legemet og isore sig rene Klceder, men 

de aflegger ogsaa alle prcegtige Klceder, fordi de ei holde for Ret at komme frem 

for Gud med nogen Pragt eller Stolthed, hverken udvortes eller invortes. 

FtlstS er den z Hoved-Punct i Mglzrernez Guds-Dyrkelse og kaldes 

den er fornemmelig anbefalet at holdes i FZMLcZ^gnsMaa-

ned fra den eene Nye-Maane til den anden, som begynder fra det Hieblik, de 

seer Nye-Maane; men om de formedelst tyk Luft ikke kan fee den, saa give de 

den sorrige Maaned z o Dage; befindes det da at paa et andet Sted har vceret 

klarere Luft, og Fasten der allerede begyndt, saa gioreS et Document for 

at de ikke have feet Maanen, i Kraft af hvilket een Dag giores til tvende, for 

at opfylde rigtig Faste-Tiden; men er det tykt Veir og Maanen ikke sees, naar 

Fasten er forbi, faa maae de ligeledes oppebie z o Dage, og saaledes faste en 

Dag til Overflodighed. For at underrette Almuen om den rette Tid, bliver fra 

Taarnene musiceret med deres som er afbildet XXXj.I^'cr. 5. 

pc.a hvilken ogsaa siden blceseS hele Maaneden, hver Gang de skal gaae til Ben. 

De maae intet tage til sig fra den Tid om Morgen, naar de kan tiende en blaae 

B b Traad 
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Traad fra en hvid og intil Solen er under Horizonten; de maae ei heller have » 

Omgang med deres Koner, bade sig, eller engang lugte noget stærkt ^), i hvil

ket Fald den hele Dags Faste er sorgieves og maae erstattes en anden Dag ester 

hvilket Syge og Rejsende ligeledes maae iagttage, naar de ikke 

have kunde: opfylde Fasten i rette Tid. Denne Faste er dem besvcerlig, naar 

den falder ind midt om Sommeren, siden de ikke maae nyde saa meget som en 

Draabe Vand; de ere derfore ogsaa gemeenlig knarvurne med deres tomme Ma

ver , og vanskelige at omgaaes med, iscer Kongen ^). Men om Natten hev-

ner de sig saaledes paa Fasten, at man ofte horer de foradte at giore megen Stoien 

og Larmen paa Gaderne; thi naar een er fcerdig at revne, saa tager tvende ham 

under Armene og lober med ham op og ned paa Gaderne i fuld Spring og Latter, 

intil han kommer til sig selv igien. Nogle blive i hele Maaneden 

baade Dag oy Nat og lade sig bringe noget Brod og Vand om Natten. Disse 

kaldes Llsatjkes) og ere komne til en hoi Grad iHellighed; paastaaer 

derfore ogsaa, at en legemlig Fasten er ikke tilstrækkelig for Gud, men at den er 

til inaen Nytte uden en fand aandelig Faste, og Afholdenhed endog fra den mind

ste uordentlig Tanke. Barselqvinder, Ammer og Born under i 2 Aar ere dog 

untagne fra at faste. Den 2 7 er Hoved-Faste-Dagen og om Nat

ten den rette Svire-Tid. Aarsagen, at de ffal faste just denne Maaned, er, 

fordi Koranen i samme ffal vare kommen ned fra Himmelen. 

§. 16. 

*) Den for ommelte Hr- 5cw-v'6er ffulde engang ssrivs et Brev efter Kongens 
O'-dre, og til den Ende blev henviist til KTuIei Lciils for at faae det i  den rette 
Form; da det nu var fcerdigt, kastede han Snus Tobak derpaa i Stedet for Sand, 

scm ikke var ved Haanden; men da Lcii-is uventet forlangede Brevet og f ik Lug, 
ten af Tobakke! lige i Nasen, blev han som rasende, intil 8e!u-vcier forw!tt ham, 
^ Lui'o^seel'ns ofte bruge den Maade i Hastighed / og at han mindst tKl'.vte pa»i 

hvorpaa flog en Latter op, og beklagede at have spildt den hele 

Dags Faste-
-**) D-n afdode Lonsul Lariilen havde engang en nnaadkg Audience, fordi Kongen 

foregav, at hanA To°lk, ^Nden 8imue1^ havde drukken ^rKNd?VNN,'son? ha»i 
staa«de, ac knude lugte 50 Skridt borts. 
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§. 16.  

MtMW er den fferde Hoved - Punct i Maurerncg Religion og en meget 

sortienende god Gierning; der ere z Slags, nemlig: gemeenliz 

som ^la!ek har fastfat tis i af 40, saavel afCreaturer som 

Frugter eller Jordens Asgrode, Vahrer og Penge, hvorfra dog ere nogle Unta-

tagelser, saasom: om der fattes noget i en vis dertil udfordret Summa eller 

Qvantitet, om Eieren ikke har vceret Besiddere deraf et heelt Aar, omBesternx 

ere Last-Dyr eller dyrker Jorden. Denne ^.sckor bor de give enten til deres 

ncermeste fattige Paarorende, eller andre Fattige eller Helgene , saa og Sta

ten og de Geistliges Underholding, paa hvilken Grund Kongen indcasserer det 

og aflegger aldrig Regnffab derfor; men han udbetaler selv aarlig noget anseeligt 

til 8ckei-i5ei'ne i ̂ral)ien og Den anden kalde de ^ 

som bestaaer i en 8ak Hvede, Byg eller andre spisende Vahre, som de paa^icZ 

uddele til Fattige; hvilken Almisse er frivillig. Den tredie kaldes 

8acMati) og er den daglige Almisse, som de give til Betlere. Disse udvcelgec 

sig altid en Patron, i hvis Navn de bede , og for hvis Skyld de vente noget, 

saasom: ttak 8i6i Nulei !smM Ac. 

§. 17. 

PNtgNlNB-DMg til^e^a er den femte Religionens praetij?e Hovedø 

Punct. De, fom have Evne dertil, ere forpligtede, at giore denne Reise engang 

i deres Liv-s-Tid ^ ), og om en Velhavende doer, uden at have opfyldt denne Ar

tikel, faa tager ofte en Summa Penge af Arvingerne, og fender derfor 

en anden til for at blive eller Prillegrim paa den Dsdes Vegne. 

De M2uriil<e Pillegrimme forfamle sig med deres Last-Dyr og Sager i Ugr6-

ko? Stad henimod 50 Personer, derfra gaaer de over ^8 og anforte 

af en gammel 1^3^ med en Fahne fuld af aradilk Skrift, og saaledes passerer 

de hele Veien til Lands lige til Neka, da der bestandig steder nogle til, saa at 

Bb 2 de 

*) klalek. 25 Cap. 
**) Kel an. Z Cap. og k4alek. 25 Cap. 
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de blive nogle i oo Mand sterke, forend de kommer derhen. Nogle toge en an

den Vei, nemlig til Skibs over MgrleillL eller Livorno, hvorfra de gik til 

81<an(lna, og siden videre til Lands ; men Kongen har ladet forbyde, at ingen 

Pillegrim maae gaae fra hans Havne med nogen Christens Farten da han har 

faaet Efterretning, at nogle reiste allenefte for at faae Leilighed, at drikke Vun, 

og fornsie sig paa europXil^. De bringe altid et skriftlig Beviis hiem med 

sig fra de Geisilige i ; da de ved Hiemkomsten ceres og agtes mere end til

forn og tituleres hver iscer 8i6i min 

Hr.-Pillegrim; de bcere da ogfaa en eller Turban, som gemene Folk el

lers ikke drager. 

§.  18.  

AmMtvelseN bruges af Maurerne ikke som en anbefalet Religions-

Artikel, thi der Ml intet vcere talt om den i Koranen, men deels for at efter-

folge og deels for Reenligheds Skyld, baade i Henseende til Urinen 

og anden Ureenhed, som i de varme Lande setter sig under Forhuden; derfore 

vmffiereS ikke Pigerne, fom i ?eri!en; men Drengene omffieres siedvanlig i 

7de Aar, da de fores ligesom i Triumph omkring i Byen paa Skwdet af en 

Maur, som rider paa en pyntet Hest, ledfaget af en stor Hob baade Gamle og 

Unge med Musikantere foran; i forrettes derpaa Omffioerelsen af en 

Barberer, som, imens Drengen udsiger hans TroeS-Artikel, det bekicnte: Aev 

er ingen Gud uden den sande Gud :c. og lofter een Finger i Veiret, til 

KL betegne een eneste Gud, trcrkker Forhuden langt frem, binder derom og med 

en Ragekniv afffierer den; hvorefter den leveres til Imam, fom derved hol

der en liden Tale, imens Barberen bestryger den Omskiaarne med en Salve af 

Eggehvide og pulveriseret Glenns, og forbinder ham; hvorpaa Forsamligen 

gaaer til Faderens Huus paa en liden Collation^ 

§> 19^ 

*) Zederne, som ogfaa i klarokos lade deres Bsrn owMre ottende Dagcn, bruge 
dertil cn Sax. 
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§> 19.  

DeresTuhS-HuuB de8A^iamZ ellerForfamlingS-Stedet, hvoraf 

i^esogiMmkoZ ere nogle pragtige, men paa de andreSteder kuns maadelige; 

de gisre dem ister Umage fvr at anbringe en stor Forgaard med Vandspring og 

Anretninger til at vaffe sig; invendig have de ikke andre Zirater end Glas - Lam

per, under hvis Olie de komme Vand af alle Slags Farver; der er en Prcedike-

Stoel, men ikke andre Stole eller Bcrnker, ikke heller andet end de hvide V^?gge, 

thi alle Slags Fignrer, nntagen af Blomster, holde de for Afguds-Dyrkelse o-z 

taale dem ingensteds, allermindst i deres ; hvilken Afffye for Bille

der, foreges ved den papistiffe ifcer Almues ubet^ksomme Omgang 

med samme. De holde deres 8^diamer saa hellige, at ikke alleneste ingen 

LknNen eller maae understaae sig, at gaae derind; men en.svde, hvis 

Vei falder der forbi; maae paa en vis Distance tage sine Tester af, og ikke fette 

dem paa, forend han er et godt Stykke der forbi. Til 8^mmernes Repara

tion ere henlagte adskillige Inkomster, faafom Leie afKramboderne paa Torvene, 

Herbergerne forFremmede, kaldede, med mere, hvoraf ogsaa de Geist

lige lsnnes. Taarnene feer mestendeels alle eenS ud, og have en Flag-Stok i 
Form as en Galge. 

§.  20.  

^osc; er den overste af deres Geistlige; han boer i NZr6!<05 og 

udvo-lges af^a^srne, men confirmeres af Kongen, hos hvem han er i stor 

?;as.e!je. Han beMkker alle eller Dommere, fordi de ere halv Geist

lige. Naar han afsiger en Dom, da kan ikke appelleres til Kongen, eller derudi 

gimev nogen ^0t.and!.ing, siden det ncesten altid angaaer Religionen og de Geist

lige. Verdslige Sager, som maatte komme for ham, henviser han til ethvert 

Steds , givende alene sin Betcenkning og sit Raad, fom altid er afstor Vegt. 

Imam er den af deres Lcerere, fom kaldes paa Tmkifk OsmlLkm 

der lc^.'r og synger for Tilhorerne, og af dem efterfolges endog i Geberder og 

Gnmacer, fom de bruge meget hele Bonnen igiennem, ister tilsidst, naar de an

befaler dem i de mcegtige Englers Varetcegt, og hilfe dem arbodigst fom formeente 

Bb z 
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ncervcerende. Imam betydede der i Landet tilforn noget ganske andet; thi man fin^ 

der paa de gamle Maurice Mynter den Titel Imam, som da bemcerkede en 

mokamecianll^ Prcelat, der tillige havde et verdsligt Herredom, saasom nu 

omstunder i 8ana og flere Provinzer i ^emen. Kongen Mansur kaldes en 

Patriark af lok. I.eo afrie. 
Lkatik prcediker udenad om Fredagen, og fortceller nogle gamle 

Historier om deres Prophet og Helgene, samt om det Had, de bor have mod 

Kjettere, og om hvad der er Synd, som de bor vogte sig for. I saadan en 

(^kotka eller Prædiken blev engang i^.8ii forestittet, at det var Synd, at drikke 

The og Casse ved en dkritien8 Bord, naar paa samme Bord var Vun, enten 

den blev drukken etter ikke; men Maurerne vilde ei tro det, og de OKMne 

Kiobmcend fik daglig ligesaamangeSnylte-Gieste somfor,derudloe(^katik8LKre. 

I^rak er et Slags Forliser, hvis Forretning alene beftaaer i at 

lcese nogle visse Afdelinger i Koranen hver Dag. 
1^a!k regnes ogsaa blant de Geistlige; ellers kan enhver Studeren

de kaldes saaledes. Den infinder sig hos Doende og Dsde, ved Testamenter, 

ægteskabs-Contracter :c. og gior fyldest for I^otarms puk!icu8 og Procura-

tor, har ogsaa eene Tilladelse at holde Skole. 
Muden er den som gaaev op i Taarnet og udraaber paa alle 4 

Hjerner: Mak akdar, 4 Gange, alekiaka6o an la Zlsk ela ^llak, 

slekiakacko an Mokame6 liaM ̂ Vllak, iallak 8alat, iallak 8a!ali, Mak 

akdar, z Gange, ^a Hak ela Mak 2: Gud er stor, jeg vidner, at der 

er ingen Gud uden den sande Gud, jeg vidner, at Mokamed er Guds Apostel; 

gaaer til Bon, Gud er stor, der er ingen Gud uden Gud; men forend de raa-

be, have de alt givet de Andcegtige et Tegn med et Flag eller Qlaklm , som un

dertiden er hvidt og undertiden blaat, betydende, at Mokamed forst kom med 

Fred og sogte at overtale og omvende Folk med det Gode; men da det ille kunde 

virke, maatte han gribe Lil Svcerdet. Klokker bruge de aldrig; dc.so^c siger de 

Lpanlke ogsaa : I.a8 Lampanas 6e Z08 Moros cienen ?wckas 7 Lo-

Znen?an Maurernes Klokker have LlMs 0g (5de Bwd. 
k-akia 
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er en i ̂i^eoIvAien vel studeret, og kunde betragtes ver 

somvoLwr hos os; den ansees endog med en Slags Hellighed, og man seer dem 

gemeenlig låsende eller bedende med Rosenkranse, 82!)^ kaldede, som bestaaer 

as 99 Perler i en Rad, og 1 o andre hcengende for sig selv ; ved at flytte hver af 

de 9 9 Perler opregnes en as Guds Egenffaber, saasom: Gud ev swr; Glld 

er harmhiertig; Gnd er stor i sin Barmhjertighed; Gud er barm
hjertig i sin Storhed; Gud er from i sin Retfærdighed og retftrrdig 
i sin Fromhed ?c. og naar da de 9 9 ere giennemlobne, de fleste Gange uden 

mindste Andagt, saa flytter de een af de 10 Perler; hvilket vedholdes intil 
i OOOi det mindste omDagen» 

Et andet Slags have de ogsaa, som uden Studeringer formedelst 

et oprigtigt og for Menneskene helligt Levnet have naaet saadan Tikel; eller ogsaa 

de som nedstammer af saadanne. Disse have i Almindelighed stort Tilhcmg i 

Landet, og Kongen selv af politiske Aarsager viiser Agtelse ssr dem, hvorved 

han, som en paastaaet Helgen, i Opror ikke letteligen angribes eller Mdes vaa 
sin Person. 

El!< nu andre gisre sig selv til Helgene ved forskrekkelige fanatiske Infald 

og Grimacer, en overdreven og besynderlig Levemaadc, en selsom Klcededraqt 

etler en skammelig Nsgenhed. De finde ei alene Tilhcmgere men Tilbedere blant 

v-ttmuen, som de inbllde, at de kan prophetere; thi naar de ved deres hemmelige 

Tilhængere saaer noget at viide, som ei endnu er offentligt, saa spaaer de om det, 

som allerede er ffeet, og saaledes stedse beholde deres Credit. Dog findes man^ 

M-iurer, som knns udleer alle diss- falffe Hellige, og troer at jo stsrre Helgen, 

jo stoi -c >^kielm. Andre derimod ere saa forblindede, ai de anseer deres endcq 

a„kyeligste Laster som Helligheds Virkninger, for E.rempel: da en saadanSkielm 

engang antastede et ungt Fruentimmer midt paa Gaden i Sglz, M Peblen ikke 

alene have hiulpe.. ham -il a. faae sin Billie med hende, men haver endog tildek-

de. dem begge med deres Kl-eder, og beffiermet dem mod alOverlast. Hvilken 

Passage baade fsrt«ile§ der i Sandel oz med nogen Forffiel af adskillige Skri-

Endelig 
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Endelig holdes alle taassede eller aldeles vanvittige for Helgene, thi de 

mener , at Gud har betaget dem den verdslige Forstand, alene for at hcmge deres 

Sind og Tanker ved de guddommelige Ting. 

EvLNNttVNt maae ei glemmes, ffiont deraf ere kuns faa, og kaldes ge--

meenlig Zonani ; de ffyer al Omgang med Folk og leve meeft afRodder 

og Urter. De omffiere sig sielden forend i det z c> Aar. Ja de mener, at de 

cre de fuldkommenste af alle Menneffer, og troer, at deres Bsnner kan formilde 

Guds Vrede, og afholde ham fra at odelegge denne Verden. Der sindes nogle 

af dem paa Tredel Xacier eller det grsnne Bierg i Provinen vukela. 

Tilsidft ber meldes et Par Ord om en besynderlig Sect der i Landet, fom 

kalde sig Lem ^ , og vilde passere for store Helgene. De paa-

staaer at kunde baade selv uden Skade tage og omgaaes alle giftige Dyr, faa-

som: Slanger, Scorpioner :c., og tillige meddele denne Gave til andre ^). 

De vilde ogfaa inbilde Folk, at de have en besynderlig Magt over disse Creatu-

rer, og derfore gaaer omkring med hele Kurve fulde af alle Slags ffrekkelige 

Slanger, fom de vide at fette i forunderlige Nevc?ge!ser, de nedsluge Sten., 

og nogle af dem antaster Folk midt paa Gaden, bider dem et Stykke af Fret, 

Nnfen eller Armen, eller gisre andre forvovne Optoger af samme Natur; og da 

de have et stort og hemmeligt Anhang, saa er det ikke godt at havne sig, eller 

legge sig ud med dem, men bedre at kiobesig fra dem ved alle Leilighecer. 

Fredagen er hos Maurerne den Dag , som er bestemt til Gudstjene

sten i Stedet for de Ldrilwe3 Sondag og fernes Sabat; de kalde den der-

fore klMr eller Forsamlings-Dagen; uaar Tienesten er ude gaaer 

de <leste til deres Arbeide etter Fornsielse som sædvanligt, men de Andcegtige soge 
- at 

Uden for kom engang -en a f  disse L e m  til m i g  , og begierte m i n  Haand, 
' hvon han uformodentlig lagde cn levende S c o r p i o n  .  s o m  j-g ikke var sten at taft- fra 

vug; men han  forsikrede mig, at herefter ffulde umt Pfngt Dyr ssade  mig; hær
fors han forlangte e n  Forcering, som han ogsaa si?, for at sti l les ved h a m .  
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ar helligholde den hele Dag. De mener, at den yderste Domme-Dag skal 

vttre en Fredag. Om Formiddagen lukke de Stads - Portene, ikke sordi de ef

ter en gammel Tradition paa den Dag vente at overfaldes og udroddeS af de 

(^ri^cne, men for at forrette Guds-Tienesten med desto mere Rolighed. 

Den Fest, som l'ui-kerne kalde XuluILairam, heder hos jVIsurerne 

Kedlr I: den store Fest, og begynder d. i o Ou'IkalAkia i 

Anledning af, at^drakam vilde ofre Mac, (de sige l8Mge!) hvotsore enhver 

Pillegrim er forbunden, at ofre et Faar i Mina Dal ved hvor denne 

Fest fornemelig celebreres, og, faa at sige, har sit Hoved-Sade; thi det er 

egentlig, knns for at forestille sig dette Steds Fest, at enhver Familie anden Steds 

flagter paa samme Tid i det mindste eet Faar; De Rige flagte et Faar for 

hver Mands^ Perfon i Familien, fom udgwr en anfeelig Summa; thi man 

regner for Staden i det mindste 40 tusinde Faar, for Stad 

henimod 2O tusinde, for 4 tusinde og faa fremdeles, at det i Staderne i 

hele Landet i det mindste vilde belobe sig til 120 tusinde, som flagtes paa een 

Dag, uden at tale om dem, som Araberne og Lrederne flagte paa Landet. 

Denne Fest celebreres i z Dage men meest den fsrste Dag, paa hvilken hver 

Stad ved en halv Snees Deputerede af de fornemmeste gior Kongen enZorcvring, 

kaldet, af nogle 1 o O Ducater i Ligning af dens Storrelse, 

Ved denne Lejlighed kan meldes et Par Ord om den Levning, som de 

endnu have, af hedende Skikke, at de undertiden gisre Ofringer dog ikke tit 

Gud, men til Helgene, ftlgelig ogsaa til Kongen, ja endog til andre, as hvem 

de vilde udbede sig en betydelig Naade. Til saaban Ende bliver en Quie, et 

Faar, eller vel ogsaa en Cameel pyntet med et smukt Klcrde, og fort med Cere

monis i Ncervoerelsen af dens Huus, som det angaaer, og der slagtet i dens 

Navn og for dens Skyld; hvorefter nogle give de Fattige alt Kiodet, men 
andre deele med dem. 

lærkernes Fest, duiuk Lgiram kalde de ^ 8erAir I: 

den liden Fest ; hvilken begynder d. 1 just uaar U«Zma6kgN8 Fasten op

horer , og celebreres i 7 Dage med Fraadsen, Canoneren, , 

I-Ia6run z Musique og deflige ester enhvers Leilighed og Tilveielighed. 
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ZVlu1u6 er ^lo^amL^s Fedsels - Fest , og falder ind den 12 

KalinX e!u1; den bliver forkynde! ved en Canonade, og celebreret ligesom 

/Ac1 LerZir. En gammel cerbar Kone paa hver Sted legger sig som i Barsel

seng Aftenen tilsorn, og om Morgenen leverer hun en Steen fta sig, som alt 

skal forestille Anledning til Festen, der varer i 7 Dage, hvor af knns den ferste 

celebreres i 
Nytaarsdag helligholde de ikke men 1O Dage derefter, altfaa den IQ 

have de en Fest, kaldet , da de skulde 

give til de Fattige en bestemt Almisse af Korn; men de fpiise dem af med nogle 

faa Rosiner og Mandler, som Gaderne paa den Tid ere sulde af. Om Afte

nen giore de Ild paa alle aabne Steder i Byen, og springer derover z Gange, 

hvorved de under Musique fordriver den sterste Deel af Natten 

I Martii Maaned, naar de valffe Bonner nylig ere ffabte, holde Ke-

en Slags Fest, og gaaer som i Triumph igiennem Gaderne med nogle 

Benne-Ranker paa en Stang; meenende, at den Neger, som ikke bivaaner 

samme Optog, skal'i vcerende Aar blive syg« 

8 Kapitel. 
Om Videnffabcrne. 

^Vtaul-ci-ne? Videnffabcr kan inbefattes under Sproget, ^ksoloZien, 
Lovkyndigheden, L«ge-Kunsten, Astronomien, ?ostisn og Uu-
sl^uen, Bygnings-Kunsten, ?sbri<iuerog Hamdvccrker. 

§> i-

Om Sproget. 

Hvad Sprog de , I^nmi6se og de gamle Msnri have talel, er 

ikke let at sige. ^oksnnesl^eo Atrieanus, som var eniVIsur fra(Zreng6s, 
der 

viklet stgs mig Aarsaqen hertil , og maas?ee de viide ikke Mere derom 
hvad vor Almue veed om Gade-Ild paa Lt. I-laus Aften. 
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der var gaaen over til den eknilne Religion, hvis Moders Maal var arg!)is!<> 

og som Ao. 1526 har givet os den betjente Bej?rivelse over , siger, at 

de Qomeri og jVIusmuZj, som boede imellem "I'elemlZn og 8u5 (formodentlig 

paa Biergene eller tcrt derved, thi lcengere ned mod Kysten boede de 

talede alle eet Sprog, som de kaldte ^^ue! amanA eller det adele Sprog, og 

at dette er /^il-jkanernes naturlige Sprog; samt at de (Zomeri (nudeller) 

desuden talede afbrudt arabisk. Det var at snffe, at han havde udladt sig 

videre i denne Materie; han siger alleneste, at idet Sprog 

amariA vare adflillige arabilke Ord; hvilket giver tililende, at, ligesom der i 

Sproget alt var noget af de i Landene sidst inkomne Giesters, nemlig 

saa kan der i samme ogsaa have vceret noget af alle de forriges, og at dette Sprog 

i Ironis Tid kan have varet en Blanding af pumilx, 

romers, og som i det 

Rige snarest er bleven forvandlet til gralzi^) fordi det grcrndser til den Side, 

hvorfra Graderne baade vare komne og forst lode sig ned; I det msrokll^s 

Rige derimod have baade de gamle Jnbyggere og det gamle Sprog holdt sig 

lcengst, og det var ikke forend midt i det 16 Seculum, at det sradilke Sprog 

fik ret Overhaand. Det gamle Sprog maae vel vcere ffrevet med 

besynderlige Caracterer, men siden domernes Tid mener I^eo, at de bestan

dig have brugt de Istinllce Bogstaver, afhvilket dog intet er til overs; Siden 

have de brugt de som sees as 1'e8iiN8 Penge XXX!II 
I^iZ. z 6^ 4. Nu baade tale og ffrive de , hvilket vel ikke er det saa 

kaldte Lcerde eller korans) som efter Hr. Justice-Raad Vid

nesbyrd er i og Morgenlænderne lige saa rar som i Uuropg, hvor 

det lcereS alleneste i Skolerne. Det er vel ogsaa noget sorDellig fra det i andre 

Lande brugelig almindelig Arabisk, men dog mindre end man scedvanlig holder 

for. Jeg har nsie igiennemgaaet den Liste af Hr. pi'osellol- som 

Hr. Justice-Raad har anfert i hans Bkschreibung von Ara
bien, og iblant de 87 der anftrte Ord fra ^emen og KZW'l-a neppe fundet 7 

forffiellige fra dem i Marvkos, men enten har eet af Ordene eller begge vceret 

overensstemmende, dog meest i Sproget fra Xakira, hvor Hr. synes 

Cc s at 
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at have havt en bedre Tolk, som rettere har udtrykket Ordet; havde jeg sundet 

denne Liste med grakii^e Bogstaver, saa havde jeg kundet viise noie Overens

stemmelsen; thi Ordene kan vcere ffrevne paa samme Maade, enffiont Udtalen er 

forffiellig; faaledes siger Maurerne altid rs^acl sor det afHr.^orlkal anforte 

I?a^e6) lil sor lXil, u16for ua1a6, Nkem for for vie-

mil, ori for varai, rZali for A^ali, XemTk for som dog skrives 

paa een Maade, og efter Skriften maaffee best udtales i Mar6k08. Ordenes 

Betydning er i bemelte Liste ikke heller altid lykkelig truffen, for Exempell^imli 

og I^edat ffulde begge betyde vi Visle Wvt, men enhver aradil^-kyndig 

veed, at nimseki er, vi gtMev bovt, Vi veisev. kumal og kar^ut 

skulde begge betyde en Loppe, men K6me!a er en LuuS. og I^X-

i)TN forklares begge ved Melk; men det forste er fod Melk og det andet er Kier-, 

nemelk. 8aii og Lkamr heder der begge Viin, men 836 er af torre Druer 

eller Rosiner og d!^amr as friffe Druer. Det marok^e kommer 

det meget ncermere, end nogle meene, der ikke have giort sig 

den Umage, at betragte, at lurerne ikke haver og bruger Koranen paa an

det Sprog end det arabiske, som Mokameci paa den Tid har betient sig af, 

at de i samme lcese flittig, at mange kan oplcese den uden ad Ord efter andet, 

at deres Lcerde forklarer noget af den 5 Gange hver Dag, og at de fleste aldrig 

have feet andre Boger; hvoraf flyder, at de ikke alleneste maae have noie Kun-

skab om dette linAna arabica cZoArinalis, men og idelig blande noget deraf 

imellem det hos dem brugelig saa kaldte I^i'nAua vernaenla eller indenlands 

/^rakillc, der i Grunden er det samme som det lcerde, men mindre vitloftig 

iscer i Conjugationerne; det er ikke heller forsynet med Vocaler og de ovrigenoca 

vrckoArapkiea, men er ikke desmindre regelmessig og ordentlig. Det ara-

I)ill<e Sprog er vel det meest udbredte blant alle; man betragte de Landstrcrk-

ninger af det ode, lykkelige og stenigte ^ral)ien , ?glXttina, ^A/pren, 

/^dex, Tripolis, l^unis, ^js^er, l^elemsan, ^es, ^rokos, 

^atilec, LelZelmesa, Kysten af 8eneAa! (maaffee lige til Lapo ver6e) 

foruden andre Steder, ja endog Hen Mska; hvoraf ikke allene hvert Rige men 

enhver Provmz kan have sin forffiellige Dialect, og at de tale anderledes i Sta
derne 
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derne end paa Landet og endnu anderledes ved Hofferne; saa vil man befinde, at 

det lcrrde er ikke tilstrekkeligt, da det ikke tales nogensteds, end ikke i 

Arabien selv; og om end saa var, havde LuropXerne dog mindre at bestille 

med Arabien end med de andre ommelte Stater. Men til at lcrre saadane 

Dialecter, haver den studerende Ungdom ikke alle Steder de sornodneHielpe-Mid-

ler; En (^rgmmatiLa linZuX arabicX vernaculX er nisten ubekient; vel 

har man een af ad ^czuila trykt i Kom ̂ 0. 16 5 o; men hvad for 

en privat Mand tor lade udgaae endog et Udtog deraf? Ja hvad ffal man sige 

om en sc-Zbiik Ordbog, hvorpaa fast overalt er Mangel isår til en taalelig 

Priis; hvilket er vel een af Hoved-Aarsagerne, hvorsore saa saa legge sig ester 

det 21-lidi'cke, da det dog, som et saa vidt udbredet levende Sprog, er nok saa 
nyttig som eller l/risk. 

Deres eller Alphabet har de scedvanlige 28 Bogstaver men ikke 
i den Orden ikke heller alle as den Skikkelse som de andres, iscer ^ 

5 z t hvis Afvigelser fra de sædvanlige kan sees paa XXIX un

der Seiglet; og endffwnt det er mod Reglerne at binde o med det efterfolgende 

Bogstav, faa giores det dog af lurerne, see idicZ. Ordets^!«.; dette 

giore de ogsaa ved 1 og see ibid. over ffriver de ingen 8okun men i 

dets Sted en Prikke over 1, see ibid. ? udtrykker de med z Prikker under 

og for (Z bruge de enten ^ ̂  etter ^ med z Prikker over eller under; de ud

tale ikke heller alle Bogstaver som Lrpenms , for Exempel i og ^ hores in

tet L, men de lyde ncrsten som tk i det engelffe tkree med Tungen tcet imellem 

og l:dt uden for Teenderne, som synes at kunde ncermest udtrykkes paa vanck 

med dcli ; med og har det mestendeels samme Beffaffenhed, men de have 

en blodere Lyd, og beskrives nærmest paa vanilc med cZt. ^5 Consonant lceses 

altid som vocal, saasom siges og ikke VakecZ; men ^ findes 

ingensteds forklaret faaledes som Maurerne bruge det; paa Oanllc kan det ei 

udtrykkes ncermere end ved rA uden Vocal imellem dem, og saaledes at (Z hores 

mindst 5), saasom s«>- LerMl. De som have lagt sig ester det 

—- ^ lcrrde 
Lixemu« ndtrvkker det ved 6. Antonius ad og Hr. Justice. 

kommer der narmere med ZK; mcn paa ciaulk vil den rette Lyd ikke derved gins til-
kiende, 
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aradz^c, maae iscer udelukke af Ordene den Lyd, som t!lkiendeglver(^a-

sum ; en Mand heder ^ kalZIuol i alle d!atidn8 og ikke ^.aHdivIon, 

kasZkwIen eller KLlAdioian. Endnu kan merkes om Udtalen, at, naar 2 

Consonanter stsde sammen i Begyndelsen af et Ord, skeer det ofte, at ^lan-

rerne setter den sorste ConsonantS naturlige Vocal foran i Stedet for bag efter, 

for Exempel udtales Omdark istedet for modark, siges am-

leka i Stedet for maseda; ^.rlul for R.asu1; Lnsu8 for 

Ivlesu8. 

Enskient Maurerne ikke skrive de orckvArLpI'liske Tegn, saa kiende 

de dem dog nodvendig i Koranen; ?atka kalde de I^lasda Xesra he

der Ld6s6a , og Okama faaer Navn af Koia ^elek6i6 ncevne 

de 8ede6a skisma siges (Ze^ma , og lukkes aldeles, see 

XXIX. sidste Linie (dette Tegn kaldes etters i I^in^na vernacula 

8okun). DisseVocaler ogTegn bruge de ofte, menl^n^a, Ma66a 

og bekymre de sig ikke videre om end, at de vide deres Virkning. I evrigt 

skrive de meget flette Bogstaver, og ere saa efterladne med de Puncter som nod

vendig horer til dem, at ikke allenesie den lcrrdeste LuropTer maae standse og 

lade deres Breve ulceste, men deres egne balder ere i Uvished, og studere ofte 

paa hvad de selv for et -Hieblik have skreven, som nnrmere kan sees af deres 

Skrift paa XXVU, XXVIIIlZc X)M, der dog er noget af det 

allertydeligste. De legger Papiret paa den venstre Haand og ffrive med en Pen 

af Ror, Kelm ̂  kaldet, hvis Skikkelse er afbildet XX^X. 

De legge ofte for deres Verda, faafom: Kaienser i Ste

vet for jenser, og det i alle Personer i?rTsen8 (i andre Lande fttte de 

et ^ foran, faafom: diarf ̂  ̂ dasal) De give Verdum ei 

altid sit rette (ienu8, men bruge ofte 2 pers iin^. ssem. ^en. for 

nnm ,  faafom; Kis Ivvnt i  for  Kis kont,  
hvor-

kiende, baade efter ^laro^ernez og ester de og ^rZdeis Udtals som 
jeg har hort. 

^uronij ad ^huila luliirm. I.iiiZUT Vernscul«. 
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hvorledes har du Qvinde levet ? i Stedet for du Mand ; saaledes gaaer det 

ogsaa i ?r0N0mma, saasom Au tXM. for Du maA., 

1 I icLin for^^ Au De betiene sig ogsaa ofteaf^ualis 

for pluralis , saasom ^ ?Z6lna de tVMde for ^ og ^ og Z^om dt 
mange; enwma I tvende for<^^ og encon og enwm I 

mange; item U-5.1 al^ana for Bu Dette er allene Vir-

mngen af en stem Vane hos Almuen, og ikke af Dumhed; thi og di

stingverede Folk begaaer sielden disse Feil. VoreS Almue siger ofte HM om et 

Skib, Solen, Klokken og mangfoldige andre Ting, om hvilke det burde hede 

dM eller det; den siger jo ogsaa M, NM, di, jer, voresis, hansis og 

desflige for jeg, mig, de, eder, vore, hans. Deres ?ron0men sKxum 

er ogfaa gemenlig (ZLnenZ(^0mmum8. 

Til at udtrykke?r0nomma polleliiva bruge de disse tvende Ord 

og og emtaa, til hvilke de legger ?ronomma aKxa saasom 

Oiali MM, din, emcagna vores, 

taakom eders. I ?rc>n0mina ^emonl^raciva propinczua bruge de 

ofte <>5c>6> dMM for faaog de for<^A<>^ og 

I ^0N0m. 6emont^r. remota bruges ^-22^ dtNNe for 

og ka6uk de for ^--24og -).s. De sige og ffrive ogsaa 

undertiden ^ eli som for og e!!es^i og elteLi, og ffrive ofte 

faaledes som XXIX sidste Linie. 

I Vcegt kalde de ic>O Pd. Keytar, men i Penge er 1000 et 

kendar. De Me ogsaa gierne et Nul forved Tallene, saaledes: 5738 

O416 

OO2 9 

0007 

6190. 
En Begynder i Sproget lader sig fornemmelig forvilde ved den Talemaade, 

at vcere skyldig; thi de sige ikke, Jeg er dig skyldig; men Du fordrer 
hos mig; i Stedet for, Du er mig stPldig, sige de, Jeg fordrer hos dig, 
saasom: 0: jeg er dig ffyldig 

Zna 
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ana kanlellek c> : du er mig ffyldig; ^2 I<eiseln3 vi ere 

Hamffyldige; al^ana kansello 2: han er os ffyldig, og saa 

videre. Hertil bruge de ogsaa Propositionen Znd hos, saasom 

ancZi, jeg er dig ffyldig; som man vilde sige: jeg har af dit hos mig; 

an6ek 5: du er mig ffyldig. Samme Proposition bruges ogsaa altid i Ste

det sor Verdum, at have, saasom an6i, an6ek, jeg har, dU 

har, han har. De udtrykke (Zerun6ia paa I)um og Di) item8upmmn 

paa um uden Forffiel ved den Particul saasom (^^-4 

8^iic L^ure^, jeg kom, for at besoge dig. For Resten 

felger de nogenledes Reglerne af Iclivma iinAUX vernaculX. 

Her kan anfores nogle af de besynderlige Talemaader, som Overtro har 

insort i deres Sprog, og som af en Infod absoluts maae bruges i Kongens Ncev-

vcerelse: Han er sysi, heder paa maurisk ^ .dvia merici, men 

hos Kongen ala 8161, 0: han klager ikke over 

min Herre. De som Kongen selv har droebt, heder paa maurilk, 

e!Ie6in kettelkom 8idi; men hos 

Kongen ellecZin ki6auLe8 8^j, 

O: de som have borttaget min Herres Onde. er hFi) heder <->^0 lnat, 

men hos Kongen ada Les 8i6i, 2: han har bortfort det 

Onde fra min Herre. Kul ^4^ k^el^ma kalde de die6 ?: hvid. 

Ild ̂  nar kaldes Sunhed. 5 er ikke passeligt at sige i 

Kongens Ncervorelse, det heder der 4 og 1, 14 og 1, 24 og 1 0. s. v. 

Aarsagen er, at, saasom en Haand har 5 Fingre, saa kunde det udlegges, lige

som man vilde legge Haand paa Kongen; eller og det maatte udlegges saaledes, 

at Kongen saae paa dem med onde Hine, mod hvilke de vilde bevcebne sig med 

5 Tallet; thi de have en stor Overtro om onde Hine, af de I^ns1<e kaldet 

mauvai8 keAarcZs, og Huedranco af?0rtUAiserne, mod hvilke IVIau-

rerne bevcebne sig med deres 5 Fingre, som de setter mod den andens Ansigt, 

eller over Porten af deres Huse, hvortil de tillige undertiden ffriver ^ 

Ullla ema eller ogsaa dig selv; tilbagedrivende det onde, som nogen maatte 

Vnffe over Huset paa ham selv. Linierne kalde det mirar 6e mal 0)<z 
imod 
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imod hvilket de Hauge smaae kunstige Hcender paa deres Bsrn; og naar de frygte, 

at nogen med Mlht AlNt haver seet paa Barnet, sige de: toea la Manv, og 

node ham til at rere ved Haanden; men om Maurerne have bragt denne Over

tro til8panien, eller lcrrt den i8panien, er ikke let at sige. De gaae? endnu 

videre deri; thi om nogen roser en Ting, maae han legge de Ord til: 

»-^5 ce!)Ark^N!i Gud velsigne; ellers antages det for Spot; ja naar een 

sagde om en Ridende, at han sad vel til Hest, og samme falde af Hesten, eller 

Hesten faldt med ham, og han kom til Skade, saa var han i Stand til, at in-

stevne den Rosende for Retten, og ssge Erstatning hos ham. Det sædvan

ligste Middel faavel mod onde Line, fom hemmelige Forbandelser, Forhenn-

ger, Misgunst og deslige, ere de bekiente ^mn!eter, I^erle^ kaldede, 

som ere et Stykke Papiir med en Mening af Koranen, eller af en formeent 

Helgen, eller andet i deres Tanker gudeligt, som for Betaling skrives af ?9.I-

kerne, insyes i Skind en Tomme stor, og hænges paa alt hvad de have klart 

baade Menne^er, O.vc?g og lwloseTing. Da de ikke maae sige Ntl hos Kon

gen, saa bruge de det Udtryk nesten som de Franff^s psrclon-

nesmoi; og siden man 1?yder Folk ihiel med Bly-Kugler, saa saaer Bsy 

ikke sit rette Navn ^rlas, men heder O: let, som er 

tvertimod Blyets Natur; paa lige Maade gaaer det med Jern, 

som de kalde Ma6en I: Metal i Almindelighed. BllU og BvcM--

som de ikke maae drikke, maae de heller ikke ncevne for Kongen andet 

end det bsHevvedt NlUlA elieseci. 

I ovrigt have de mangfoldige Gebcerder, af hvilke man kan forstaae en 

heel Hob, og dette er en stor Lettelfe for Begyndere, fom ere nodte til at om-

gaaeS med dem paa deres eget Sprog. Det fom gier Sproget meest van

skeligt at ffrive, endog for dem, som kan tale det, ere de mange Bogstaver oz 

Ord af een Lyd; ^ vil e hver for sig nesten udtrykkes ved 

vores danske S, naar det ^ulde forklares ved eet Bogstav, og paa 

(ligefom og paa og ) er der fast ingen Forffiel i Lyden. ^ ̂  Zct^amX 

Vox, 8^iaMcL en Kirke, Fredag, at 

here, adlyde, ^ 8ama Himmelen, have saa stor en Lighed i Lyden, at 
man let kan tage Feil. D d Der-
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Dernæst er Sprogets Riigdom selv en stor Hinder for en Fremmed fra at 

lcere det til Fuldkommenhed, for Exempel Brosterne paa en Pige heder 

^^6ci, paa en Amme I)ce6ein, paa en gammel Kone 

hvortil vi have alleneste det Ord B rester? thi PatttV siges nok alle-

neste af Speg om Pigerne; da de egentlig betyder den Deel as Creaturernes 

Pver, som Ungerne tage i Munden for at die. 

Paa deres Skrivemaade i Breve tiener fslgende Exempler til Oplysning: 

Fra en Maur til Kongen af M2I-6K05. 

O: Gnd allene Mre, Gud velsigne vor Herre og Fsrste ^lo^Lmec! og hans 

Familie; og Hilsen. 

Der efter folger en Hob opsmurte og hoitravende Complimenter efter en

hver Skrivers Jnsigt, saasom: 

^ s>XKxI^. ^ ^5 

I: Fuldkommen, god, velsignet, stor Hilsen vcrre over vor Herres og Ferskes 

hoie Hof, ver Prelat og Naadernes Hule, Gud beffygge sin Retfærdighed og 

Stat^older^Vab i vor Herre? og Forstes Statholderj?ab , de Troe -des F rste, 

som strider mod de Vantroende for Verdenernes Herres Skyld; og efter at have 

kysset Jorden for vor Herre, den af Gud understettede, lader jeg nun ^,erre 

Vide?c. 

Underffristen. 

Det ved den hoie Gud hoie Hoffes Tiener N. N. 

En 
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En vilde vel ikke bruge samme Skrivemaade; men som han 

lader ffrive ved en IVlaur, saa skeer derudi sielden Forandring uden i Under, 

ffristen, hvor det heder 

eller 

s: Efter saadan Consuls eller Kiobmands Forlangende. 

Fra en Maur til en Dronning i ̂ar6k08. 
Dette begynder som til Kongen, derefter: 

^ j 5^1-

^ >)>) S^5 I 

Underffriften som til Kongen, 

I: Gud raade med sit Raad, og beffierme med sin Beskiermelfe vor Frues 

Hof, og vor udkaarede, den velsignede, store, smukke, yndige, naadige Frue 

og vor Dronning af Moka!ne68 Slcegt, Gud befcrste hendes Behagelighed !c» 

og derefter, jeg kysser Jorden imellem Bellas Hander. 

Fra Kongen i M->r6l<os til en Konge i Lurops. 

- ^ ^ ^ ^ ^51 

^ <^v — , 

Uden Underskrift. 

o: I den barmhiertige og forbarmende Guds Navn, Der er ikke Hielp eller 

Magt uden ved den hoie og store Gud. Derncrst Seiglet. 

Dd 2 Til 
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Til Regenten over — — — — — og alle de Lande 

som ligger der under -- —> — —> — — hilset vcere den som 

folger den rette Lcerdom 

Fra Kongen i Marokos til LorM Larisien. 
Dette Brev, som er stukket i Kobber og aftrykt XXVIII, viser 

Forffiellen imellem mauMc Skrift og andet arQdii!< ; og da ikke enhver Kien-

der kan lcese det, skal det her anfereS med seedvanlige Bogstaver: 

(i.. 8.) 

<^o1 ^ 

^  ^ — - > 1  ^ ^  1  ^  

I I 8 Q  ^  ^  

I den barmhiertig og forbarmende Guds Navn; der er ikke Hielp eller Magt 

z,den ved den hoie eg store Gud. 

(i.. 8.) 

Til 

*) Her viser sig Kongens Mod i det verdslige, da han kalder cn em-opsei/K. Konge 

l'aiZia , hvilet i ̂ larokos just ikke betyder saa ondt som i Oversættelsen af 

s v^minicl (?srmani ?adnca Q'nFUZ? argdicT, nemlig: iiero, ciucko, 

«iliu ,sno; mm udtrykker dog noget noer det franste ^-lu-psteuiv 

Her viser sig Kongms Overmod i detGcistlige, da han i Srcdet for denne intet ståen

de Hilsen som han casaa bruger til den allerringeste cwi 'en Kwbmand ^ ff-i' ,r til 

den uselste ^lsur ^ 

z: Var hi'set sg den hoie Guds Barmhiertigh d og Velsignelse vt?re over dig. 

Dct Ord, som her skulde staae, forstaaer jeg M ret-
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Til (konsul Larilien af Dannemark, hilset vcere den som fskger det? 

rette Lårdom, og troer paa den; og derefter befale vi dig, at du ffal trakke Be

lobet afpresset sLcrrret) fråde Penge, som du er os ffyldig og for det, 

som bliver tilbage, have vi alt givet dig overflodig Tid nok; thi der ffal ikke 

tages noget af dig, uden det er dig beleiligt. Og Hilsen, ffrevet i - -- af 

^A^iomadi I. Aar 11802: ^0. LdriKI 1767. 

Protectwns-Brev forsom Vice-konsul i 8mra. 

(See XXIX, den nederste Afdeling.) 

8.) 

^ ^ 5 <>2^15 

^ ^ ^ ^ j 

sl>^x>j 

I den barmhiertige og forbarmende Guds Navn, der er ikke Hielp eller Magt 

uden ved den hyie og store Gud«, 

8.) 

Dd A Bor 

*) konsulen var Kongen intet ffnldiq, men k't var ?sc>orerneZ Neqninger for Tolden, 

hvorfor Konq«n holdte siq ttl Loaluleu som Hoved-Personen af Natiomn, og tog 
im d nocm c.ess paa Afflng. 

D ss^ Ord ferstciaer ;<>a ikke ret. 

Id^m> »***) Idem» Ide:^ 
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Vor Tiener Anki Nmeneki og vor Embedsmand I<Li6 8^16 

Len 8Me vare hilsede, og den hoie Guds Barmhiertighed og hans Vel

signelse vcere over eder; og derefter befale vi eder, - - - - og vi anbefale til 

det befte - - - den Christen den 6anske Loninl Lariliens 

- - - - ikke at giore ham Fortred eller hans Venner, som ere i hans Tieneste; 

thi vi have befalet ham at residere der ( i 8uira) i (konsulens Huus; og vnr 

hilset. Skrevet i den 2 af Llka6a Aar 117 9 I: ̂ .0. 1766. 

Et andet Slags Kongelig Ordre. 
8uera, (^iriaco ?etrodelii ^lelienes le 6 ^suin 1^766. 

elii Oio Zuar6i, m'or6ina lerivervi, c^ue 6a 

or6ine al Viee-Lonsole 6i vanimarka iVlr. I^os^r, 6i ^agarvi A ?e??i 

6ei c^uali vi fa un?relente, c vi orcZina 6i mettere lul)ito ^/lano alle Lottens, 

cl^e lono 6'avanti alla Lalsa 6el Lonlole 6e vanimarka e alla Qalla 6i ^/Ir. 

8alva e alla Lemma z ^>oi cl^e molta R.ol)l)a va a venire 6i ?es^ e non tro

vera I.uc>Ze 6ove porii ; le farete colle ?ietre tagliste, como avete fato 

c^uelle c^uanclo viera 8. ^l. (Z. Os. ^uetio e c^uanto m'or6ina lcrivervi 

e l'ono 

^er Or6ine 6i 8. ^s. ^rm^. 

^  5  !  ? .  M u c c i .  

vite al ^lr. I^osr 6a ?arte 6i 8. A ?iallre forti, una damicia 

e un ?aro dal^oni. 

?Zo ricevuto 6a ^r. Osi'L ?iaKre forte A 6c una Lamisa e Lal^oni, e 

eio in fe6e 6e mi lotto feritto 

Leriael^v ?etrobeIi. 

I: Hans Keiserlig Majestet, som Gud bevare, har befalet mig at tilffrive 

eder, at han giver Ordre til Viee-Lonlulen af Dannemark Mr. I-IM, 

at 

*) Denne sidste K.aic1 var den sædvanlige Gonverneur paa Stedet, men den forfte var ud-

ncevnet foren kort Tid , for at have Over-Inspektion med alle de nye Bygninger, 

og var en anseet Hofmand. 
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at betale edcr 5 spgntke?iaKres, hvormed han gior eder en Foråring; og 

han bes.ler ^der, sirar at legge Haand paa de Kramboer, som ere forved don-

lulsn5 Huns af L>SNNSMSI-K, sor ved ks,'. ZglvgzHuus, oz forvedLZKiz. 

n?sn; thi der kommer mange Vahre fra ?es, for hvilke ikke cr Sted at legge 

dem; I stal gisre dem af hugne Stene, faaledes som I have giorc dem, fon-

hans Keiferlig Majestet, som Gud bevare, har feet. Dette er hvad han har 
befalet mig at tilskrive eder 

Efter Hans Keiserlige Majestets Ordre undertegnet af 

Siig til ZV!>. paa hans Keiserlig Majestets Vegne 5 
kiattres, en Skiorte og et Par Buxer. 

Jeg h«r modtaget af ZV5,-, »usf 5 spsniks pi'sttres og en Skiorte og 
Buxer, hvilket tilsiaaes af mig underskrevne 

Leriaclw ?ecro!i>s!j. 

Denne Ordre v>fer, hvorledes Kongen gior Forceringer paa andres Reg

ning, thi desiige bliver aldrig fsrt Hem selv til Regning; den viser ogsaa hvor

ledes hans Favom-Slaver, som nu denne Nucci var, maae ffrive for ham; 

de ne,i den MiSlroe han har ril alle; thi ; Tallet og det grsbiiks kig! 

er hans egen Haandffns,; den viser ogsaa, hvorledes han bekymrer sig om end

og de mmdjrs Ting, saasom nu ved denne Bygning, og at han ikke er uffisn-

sem paa Fortienesier; rhi denne I^ecrobeli var en Slave fra IVielle som 

han ikke havde nedi; at betale noget, og endelig Vedkommendes Forsigtighed i 

Handeler med ham; thi ,eg har maatter tage Mandens Quittance derfor. 

EnSim 
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Endnu en Ordre af samme Natur. 
^onlieur IA 

8a Im^srialls, Z. v. Z. m'orZonns s6e) vc>u5 ecrirs 6s com^ 

ksr au Lom^>ar6ler iZ ?ia^res karies, ^'ai I IionuLur' 6'eire 

^oriiieur 

Voire irsslium^Ie 6c krsLvI)eilIani 8erviiLur 

Z^arvL ls iz ^uin 1767. 8iZn6 L>ar or6rs 6s 8. ^1. I. cz. 6. Z. a K4r. 

De overfte 1 5 samt Aars-Tallet og Datum er ligeledes Kongens egen Haand; 

den omtalte Bombardier var en enZeil^ Ingenieur. 

Dette Slags Ordre ere de beste; thi der gives Exempler, at Seigl-For-

vareren har sat det Kongelig Seigl for Ordres, som Kongen var uvidende om. 

Mulei Mamuns (den ncest a-ldsle Prinds) Brev til 

Dette findes paa XXiX. og er noget af det allerbefte mauiM<s 

sradil^) som man saaer at see, hvorfore det helter ikke udfores her paa ny; 

men Oversettelsen er folgcnde: 

Gud allene skee Lov. Der er ingen Hielp eller Magt uden ved Gud. 

Til I^otr as D^n^emai'k; hilset voere den som folaer den rette Lår

dom, og derester; Dit Brev er os inlebet, og vi have forstaaet dets Inhold. 

Veed, at du er vor Ven, og den Forcering, som du sendte os med Joden Uula, 

var os meget kier, da den ankom til os; og angaaende Planterne, da, naar vi 

her beskierer Trceerne, Ml vi sende dig din Andeel; vg betreffende Struds

æggene, naar deres Tid kommer, Ml vi sende dig mange af dem; og 

har ikke villet sende za 4 Struds-Mg, siden vi i sin Tid Ml give ham mang

foldige af dem. Om det som har skreven dig til, send det med Fiiid, og 

veer hilset. Skrevet den Z LekahZN 1180. 2: 1766. 

1 1 8 1  1 7 !  

VlZ-Lonsul Danois. ^!c>Zc>6(Zr. 
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I Seiglet staaer: 

LImamun ^beu Mokameci, Gud btskierme ham. 
Rundt om samme: 

Lykke og Sundhed i alle Forretninger. 

Begyndelsen af et Brev fra Molei l8mae!. 
(Seedet arabii^e XXVlllj^ den everste Afdeling.) 

Gud alene )Ere; og Guds Fred vcere over vor Herre Moliamec! og hans 

Familie og hans Venner. 

(i.. 8.) 

I Seiglet staaer: 

?8inail ^ben ̂ lle^eriselduleini rXado ^Ilal^ 5: Gud raade ham. 

Til den tranil<e Kiobmand, som boer i Staden ^§6, den Gud opfylde, 

hllset vcere den, som folger den rette Lcerdom, !c. 

Hvilket anfores for Mu!ei I8mail8 Seigls Skyld, og for den besender-

lige Skrivemaade, at sette Ordene over hverandre. 

De LkriKnes almindelig Sprog imellem fig er fransk eller lpansk, 

hvilket Maurerne kalde LlalAkmia 1. De, som ikke legge sig efter 

det arabiske, have vel den Fordeel, at de ikke cergrer sig over Skields-Ord og 

Grovheder, som de ikke sorstaaer, men saadaneKiobmcend ere ulige mindre ffik-

kede til at omgaaes dem, siden Maurerne gierne ville handle uden Vidner. 

Endelig merkes, atMaurerne i 8pamen formodentlig ogsaa have brugt 

det arabiske Sprog; 8pamerne8/Ukornos, ^IKaI6e og ^Icav6e, 

eamara, ^lco^o! , ^IZe^ira, ^VlmacZen, ^Iczuirrgn, ^e/mua, 

(^asa, fulano, j^uier6o, MecZina, Oxala^ (Zuac! el ^uiver, Mar-

laic^uivir og fiere synes nok som at vidne derom. 

E -
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§. 2. 
ThtOlvglM grunder sig fornemmelig paa ^ol^ame68 Koran, og er 

tildeels omhandlet i det Capitel om Religionen eller Guds - T yrkelsen. Den 

inbefatter et Slags ufuldkommen Videnffab om Guds Egcnffaber, om Prcede-

stinationen, om Straf og Belonning i det andet Liv, om PropheterneS Sen--

delse, og om det fommelige og usommelige i dette Liv , for faa vidt det ikke er 

underkastet de borgerlige Love; hvilken Videnffab man fornemmelig fordrer af 

en Nofci. Her ffal aleneste handles lidt vidtleftigere om Koranen og de 

Vvrige ckeolo^ii^e Skrifter, som de benene sig af. 

Nkoran eller Koranen kommer af ^ Xara som betyder, at 

lcefe; deels fordi den fornemmelig holdes for vnrd at lcrses, og deels fordi de ere 

forbundne at l«se deri 5 Gange hver Dag. De kalde den ogsaa Aforkan 

af 5araka, som betyder, at ffille og dele, fordi den lcerer at 

gisre Forffiel imellem godt og ondt. De have saa megen Wrbedighed for denne 

Bog, at de ordentligviis ikke tor rere den, uden forst at have vasket sig ester de 

foreffrevne Regler; de holde den aldrig lcengere ned end til Belte-Stedet, de 

svcerge ved den, kysser den, og legger den paa Hinene og Hovedet for og efter 

Lcesningen, og taaler ikke at den kommer i Lkritines eller ^sociers Hcrnder, de 

sige ogsaa, at der er knns een god Bog til, og at den er Koranen. Det er 

bekient nok, at jVIokarne6 er Hoved-Auctor til denne Bog, men Maurerne 

NKgte det aldeles, holdende for, at den er evig og af en guddommelig Oprin

delse; de citerer dette af Koranens z Capitel: "Der er een viisGud, og der 

"er ingen Gud uden han, den levende, den evige, han har ladet nedstige til 

"dig den Sandheds Bog, som stadfcester det, som var sendt forend den, og han 

"har fendt l'ura 5: det gamle Testament, eg Evangelium, som tilforn var 

"Folkets Veiledere; han har sendt Koranen (Diorkan) ; de som ikke troer 

"paa Guds Skrift, ffal straffes haardeligen „ Og siden af det 2 5 Capitel: 
"lovet 
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"lovet vc«re den, som har sendt Koranen til sin Tiener ^).« Maurernes 

Copie eller Edition af Koranen deles som scedvanlig i 11 4 8u.Zr eller Capitler, 

men har langt flere Vers end de celdste Copier eller Editioner; dog forsikrerNau-

rerne, at alle Koraner i Verden have lige mange Ord Her kunde an-

feres meget om denne merkvoerdige Bog; men da den er i manges Hcrnder baade 

paa aradilk, latin, iransk og , saa ville det alleneste vcere nyt for de 

faa Lcesere, som enten ikke forstaaer noget af disse Sprog, eller ei have lcest 

Bogen; her sigtes ogsaa alleneste til det som maatte angaae IVIarokerne. De 

tilftaaer selv, at der er meget i koranen som de ikke forstaaer, og ftemfsrer dens 

egne Ord i det z 8ura. "Ingen veed at forklare Koranen uden Gud og de 

"som ere grund - lcrrde «: De have derfore en 

^essir elkoran ^ ̂ eller Forklaring over Koranen, som en

deel lcerde irakere have giort over de morkeste Steder i den, men de have 

giort det saa uforstaaeligt, at man behover en ^essir ^ttessir eller Forklaring 

over Forklaringen for at knnde benytte sig deraf; der ere ogsaa kuns faa, som 

eie den 

Maleks Skl'lst er ikke alleneste en Forklaring over Ko 

ranen, bragt i en temmelig god Orden, men inbesatter ogsaa mange af deres 

Lnrdes Traditioner om det som mangler j Koranen, og da den af Maurerne 

er antagen for en uforanderlig Lov baade i geistlige og verdslige Sager, saa for

tiener den her lidt omst^ndeligen at beffrives: Malek Len /^N8, fod i H/se-

dina henimod i oo Aar ester?!eAkira har dicteret samme til 8el^eel^ 

^1!ali Len ^aid L1I<aruani og deelt den i 4Z Liban 

eller Capitler, nemlig: 

Ee 2 1) Om 

En 'I'ald sagde mig engang et ckual, som jeg forsvmtt at optegne, det v.ir noget over 

8**) (?t meget smukt Manuscript deraf i Drevet v ' -n 1 -nM br?^e 

jeg med fta ^o^os, og siddes un i ttt h?; grev«lig . 
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1) Om Gud og hans Egenffaber, saa og om Religionen i Almindelighed. 

^clianat. 

2) Om Vaffen for Bonnen NrAel'el. 

z) Om Vandets og KlcederneS Reenhed ^ el-

ma u 

4) Om det som er absolnte nodvendig ved Vasken. 

5) Om FrnentimretS Vaffen ^ ^ Z^rr^eiel men I^i?^^eQ3b3. 

6) Om Vaffen uden Vand (med Sand) Ucceimom. 

7) Om Vaffen uden paa Kinderne Ulekotm. 

8) Om BonnenS Navn og Tid 8gluc. 

9) Om Kalden til Ben ^ M6en u ̂ !2l<am3t. 

1 o) Om Bonnens Forretning ^ 8g1sc. 

11) Om Prcesterne Llmamum, Wmam, som maae vare 

uden Legemets og Levnets Feil. 

1 2 )  O m  F r u e n t i m r e t S  B o n  i  8 ^ i a m e n .  

i z )  O m  R e i s e - B o n n e n  8 a ! s t  ^ t l f e r .  

14) Om Fredags-Bonnen v^<> 8a1ac ^sgZ^imTt. 

1 5 )  O m  B o n n e n  i  F r y g t  8 a ! a c  

16)  Om Bsnnen i  Fester  8a!at  L lT i6 in.  

17) Om Bsnnen i Formorkelfe 8a!ac ^lekeluf. 

1 8 )  O m  B o n n e n  i  T e r k e  ^ l a t ^ e s l c a .  

19) Om de Dedes Af affning ogBegravning L 6 

se! u I I2mel elmit. 

2 o) Om Bonnen ved Graven ^ 8KZt als Tl^ena/a. 

2 1 )  O m  Va f f e n  o g  B e n  v e d  d o d e  B o r n  ^  K ^ a l e l  u  8 a -

lae I^jlcoiel. 

2 2 )  O m  F a s t e n  -  I ^ f s i a m .  
2 z )  O m  d e  s o m  b l i v e  i  8 ^ ! g . m e n  hele R.ama6^ati8 Maaned,, 

24) Om Afgift os Kilder, Bergvcrker,, Handelen,. Jeder ?c«. 
elma^eQ^ Mu-g, 

^el^6emi.. 25) ^m. 
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2 5) Om Afgift af Creaturer ^akat^Imascdla. 

2 6 )  O m  A f g i f t  a f  J o r d e n s  G r o d e  ^ . g k a c  L ! 5 a c e r .  

27 )  Om Pillegrims Gang^ u Wmera. 

2 8) Om Slagten i Almindelighed Oedaiek. Om Slagten' ved ee 

Barns Navngivelse ^lakiks. Om Kiod som faaes ved Jagt 

og om Dyrs Gilden ^Ickgtan. 

2 9 )  O m  K r i g  m o d  d e d k M n e  ,  ̂ o 6 e r  o g  

A v )  O m  d e  H e l g e n e  ^  L I e i m Z n  o g  L n a 6 u r . ,  

Z 1) Om Giftermaal ^ Om Skilsmisse <-? ̂ 51 

Om forbudne Leed ^ciLL^ar. Om dem som have diet sammen 

I NaiZa. Om de tvende Konernes Forffydelse ^IlTLN oa. 

Z 2) Om Serge - Aaret L^s Om Enkens Underholding ^lesekg. 

Om en Slave-Negerinde, som d^ Afdode har segt Seng hos 

Z z )  O m  K i o b  o g  S a l g  

Z 4 )  O m  F o r m y n d e r f f a b  o g  C u r a t e l  M i a .  

Z 5) Om Tesiament til en^ Gejstlig ^ Om Almisse i levende Live 

Lacl^ka. Om Huse, som gives til 8^kiamen 

1^cl^)L8. Om Aant Ou! en af en anden forvaret Ting 
som bliver borte ^gz-ig.. Om en laant Ting ^ 

Om urigtig Formynderffab 

Z6) Om Blods Udgydelse ^,0^1 ̂  Lck'wa oa 
tto6ack. 

Z7)  Om Vwner og Eed ^5c!)e^a6at.. 

Z 8 )  O m  A r v  U l a r s c g .  

Z y) Gientagelft og Skierpelse af^et 2 Capitel^ 

4 v )  O m  O m f f i c e r e l s e ^  L e g e m e t s  R å g e n  o g  T i l d e k k e l s e  : c . .  

41 )  Om Spisen og Drikken ^ Wrab, 

42 )  Om H i l sen  og  Comp l imen te r  L l a l i eMn^  

43) Om Medicin ^ 

Z- 44) Om 
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44) Om Drsmme Om Gaben I^teZtauad 

Om Nysen ^Iaca8 Om Spil Om at 

de Rige skulde opfore sig standsmessig ^ 8el)e!v Nclu!. 

Over dette Skrift have de en Forklaring ved Ana6em elmerlelM 

, som har dicteret samme til Len ̂ lekir . 

Oeleil ^ledaerat er en Bog, som hos Maurerne 

har sierde Rang, er egentlig deres Benne-Bog, og den som de i deres Guds-

Tieneste retter sig efter; den er ffreven af mere end een Mand, hvoraf den 

ferste er Mol^ame^ Len Llimen elZeiuli ^ 

som giver Mo^ame^ 179 prcegtige Navne I de fleste sindes ogsaa 

en eenfoldig Afbilding paa Xaada i Meka og MoksmeZs Grav i Meckna. 

Den anden Auctor til samme Bog ^dn Ad6 Modatne6 Len 8^6 

Len I-Z?.me6 eldnsiri anferer en Poesie af z 50 Stropher, af hvilke hveraw 

den endes med det Bogstav ^ i forffiellige Ord, hvorpaa folger de 70 Navne, 

som Mokame^ har givet Gud, der ere prngtige, og vise, at de have et hel

ligt Begreb om Gud uden for Treenigheden. Derefter anfsrer Mekere^ Len 

(^Ka1ef472 Stropher, hvoraf hveranden endes paa det Bogstav^; siden an-

feres det Capitel i Koranen kaldet M<eke5 o: Hulen, som begyn

der saaledes: "Gud vare lovet, som sendte Koranen til sin Tiener, der er 

"ingen Modsigelse i denne Bog, den viser den rette Vei, den prcediker for de 

"Ugudelige, at de ffal lide store Pinsser, og forkynde de Gode, at de ffal nyde 

"en evig Lyksalighed.« Derpaa kommer en Poesie af 81c> Stropher, af hvilke 
hver-

s) Naareen, som ei er hellig, drsmmer, mene de, at det kommer fra Dievlen, og der-

fore siger strax om Morgenen in?.i Liran z. Gud for» 

bande Satan. 

**) Naar nogen gaber, ffal han holde for Munden, ellers mene de, at Fanden farer 

deund. 

***) Naar nogen nyser, sige de: raliamek ^Ilsk ^ forbarme siK 

vver dig; hvortil den Nysende svarer; i'AatereK tile 

give dig. 

De «re adffiste ved grsnns Tegn i mit Manuscript, som er sårdeles net skrevet. 
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Hveranden endes paa 1; siden 42 paa og endelig fluttes det Hele med en Al

manak. Denne Bog agte de saa hoit, at de giemme den i et Fouteral af Selv, 

IMgljj kaldet, der er dannet som paa XV!I. 6, og 

bceres over en af Skuldrene i en Silke-Lidse. 

Wkek jVlonekra er en historist Beffrivelse om deres 

Hellige Mand og Propheter fra til Modameck; den er streven asen 
Len OlZ^ra 

og Nde6auj Forklaringer eies neppe af tvende i hele Landet. 

816 elkuekari Afhandling om Modameci er ikke allene rar, men og-

saa hellig. Denne Luekari er Negernes Patron, og naar Mulei Ismail 

vilde udrette noget stort med sin sorte Armee, saa lod han samme Bog, ligesom 

Pagtens Ark i det gamle Testament, fere med i Feldten i Procession og sterste 

Hoiudelighed; hvilket endnu er i fuld Brug; den er altid i en smuk Casse, og 

har sit besynderlig lidet Telt, hvorunder den settes tcet ved Kongens Person. 

816 Lke!i!8 Skrift eies kuns as saa , og handler allene om Mgteffab. 

og Mgke af Mo!^me6 eilenuii samt limhandler 
om Gud og hans Egenskaber, og ere rare at overkomme. 

Dette er nesten alt hvad de nu have henhorende til deres l^eolo^le ' 

men  t i l f o rn  ha r  i  vc?re t  e t  s to r t  B ib l i o theque ,  hvo ra f  Res ten  i  Aare t  1760  

af Koligen blev uddeelt blant Xa^ierne i Landet 

Lovkyndigheden hos Maurerne haves fornemmelig af Xoranen der

næst af det ommelte Skrift af Ualek, som i de civiles Love har udladt sig ty

deligere end hvad som de begge have gaaet sorbi soges hos nogle 

saa andre Scribentere, og naar de der intet finder, dommer de efter Skisn-
somhed. 

>) Samm? har jeg ogsaa bragt med mig fra ^i-6kos, og nu findes idet hoigreveliae 
Biblivkh'-que. 

'*) Efter ^on. gfiie Vidnesbyrd har der i Nsrvcrrelsen af de:: store 8^,'amg i 5ls. 

ru!<o8 t,!forn varet hmimod 200 Boglader, men i haus Tid omtrent -^0. ^15 zz 
mppe een i den hele Stad. 
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Alle Klager kommer a prima Int^mig for Xai6en cller Gouverneuren, 

som til den Ende opholder sig visse Timer om Dagen i Stads-Poncn, deels for 

fri^V Luft, deels for at see alle ind- og udgaaende, og endelig for at felge en 

Scrdvane, fom lamge har vceret i Brug Porten er ogfaa indrettet derefter, 

thi den er fom et fiirkantet Kammer med 2 Porte, som ikke ere lige for hver an

dre men paa 2 ved hinanden vcerende Sider, og paa de andre 2 Sider er inrettet 

med Bcenker; saaledes sad ogsaa David imellem de 2 Porte, 2 Sam. 18, 24. 

Efter at have hort begge Parter, lader han da enten strax den Skyldige straffe, 

eller, om Sagen behover Vidner og ncrrmere Oplysning, henviser den tillvscli, 

som er den sædvanligeByesoged ellerDommer i detVerdsiige, endffiont han og

saa dommer i geistlige Sager, hvorudi kan appelleres fra ham til Muiti; han 

har ogsaa Lov at prcedike og at forklare Xoranen paa Festdagene. CitantenS 

Stcevne-Maal bestaaer i disse faa Ord: u de?.ra ^^5 

I: jeg henflyer til Gud og Retten, da Contra-Parten absolme maae folge ham 

til Xa6i; ncegter han det, faa faaer han et Stcrvnemaal fra Xadi saaledes stilet: 

^kilm Xa6i Ka6i kalder, hvilket forkyndes ham ved en af Xadis Betien-

tere, som bringer ham med Magt, om det gode intet virker. Naar nu begge 

Parter ere samlede for Retten, siger Anklageren med Beffedenhed og Korthed 

hvorudi han er forncermet, og den anden paa lige Maade fremforer det fornem

meste as hvad han har til sit Forsvar; dersom Sagen behever Vidner, saa bliver 

de alle paalagte at mode nceste Dagen, og have da Lov at medbringe en ^Ilvil 

eller P rocurator; hvis ikke, saa dommer Xa6i strax paa Stedet. Er Sagen, 

som meldt udsadt til anden Dagen, saa afiegger Vidnerne Eed, og efter faa 

Timer er den vigtigste Proces til Ende; Dommeren giver dem sin Dom ffrift-

lig paa Stedet, og den maae strax exequeres, uden den jo appelleres til Kon

gen; men dette l^eer fast aldrig, thi de vide af Erfarenhed, at det vilde 

gaae dem fom i Fablen; de vilde hver faae sit Skal, naar Kongen havde jpiist 

den hele isters. 
Straffen 

*) S?e 5.^ys. B. 22, 15. og 25, 7. L5. 29, 21. ^mos5, 10. ja maaffee den ot-

romance port har deraf sit Navn. 



rernes Lovkyndighed. 2 2 )  

Straffen mod Mands-Personer bliver gemeenlig fuldbyrdet ved Gouver-

neurons Betientere; men /^rl^a er cn stcerk Qvinde, som exequerer Straffen 

paa andre Fruentimmer, som enten ere i eller uden for Serailet, arresterer dem, 

giver dem Stokke-Prygl, hcengerdem og deslige; thi ingen Mands-Personer 

maae legge Haand paa dem. 

Den almindeligste Straf for Forseelser er Penge-Mulct; derefter Stokke-

Prygl, som enken bliver givet paa Rumpen, Bugen eller under Fsderne; der

næst Slag af en tyk Lc?der-Rem, kaldet som Iustiee-Betienterne altid 

bcrre over Skuldrene; de kaste den Skyldige plat ned paa Jorden, da een setter 

sig over hans Hals og een paa hvert Been, imedens at een paa hver Side giver 

ham det bestemte Antal Slag, som en af de Tilstedeværende beregner paaRosen-

Kransen; efter Executionen maae han sirax betale sine Bedler nogle Mulunac 

for deres Umage, men har han ingen, faa faaer han som oftest endnu en Lusing 

oven i Kiebet. Ofte blive de af 4 stcerke Karle kastede i Veiret med saadan 

Færdighed , at de efter Ordrens Intention brekke i Faldet enten en Arm eller et 

Been, eller ogsaa falde lige paa Hovedet, og blive liggende dode paa Stedet. 

For grove Forseelser blive de interim satte i Arrest og smedede i Jern; saa-

dane Straffer maae anseelige Embedsmand ogsaa udstaae, hvorefter de ofte 

stcar bUve indsatte igien i deres Embeder, ligesom intet var fkeet. Ellers hcen-

ger de fleste Straffer af Kongens Jnfald, faasom: at smores med Honig og set-

tes saaledeS en heel Dag i Solen for Fluerne; bindes ved Foderne til Rumpen 

af en Mule, og saaledes flebeS igiennem Gaderne; ffydes for Panden; gien-

nembores med en Lanze; begraves levende intil Hovedet, efter hvilket der ofte 

fkydes til Maals ellcr kastes med Stene; brekkes o.Le Teenderne af Munden ; 

affficeres Hovedet, som gemenlig ffeer bag fra, eller Hcmder, Fedder, Nc?fe, 

Hren, Bryster:e.; levende giennemfauges; settes paa Pal; brandes; hcen-

ges ved Fedderne; kastes for Leverne eller Kamelerne; styrtes ned af Taarne; 

druknes i en Sc?k; forhindres fra at foise eller spise i lang Tid; begraves levende 

i en dod Oxe; faae Nccse, N!und og -Årer opfyldte med Krud, som antecndes, 

og andet mere siigt. 

8 s Om 
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Fvrsktlig M^rd straffes efter Koranen i det andet Liv paa det haar-

deste; Xoranen siger: 1) "Den som ihielsiaaer en Rettroende ffal straffes i 

"Helvedes Ild, og Guds Vrede og Forbandelse ffal evig blive over ham; <c 

setter Liv for Liv her i Verden m); men Mokained har tilladt at ac

cordere med den AfdedeS Venner, i Fald de vil lade sig accordere n^; hvilket 

er tvertimod Moses Lov; hvor det heder: I stal ikke tage Forsoning for 
en Manddraberes Person - - - thi han ffal vMigm dsdes o). 
Men vi! Blodhævnerne, det er den AfdedeS Paarerende, ikke tage imod Penge 

eller anden Forsoning, saa ffal Morderen leveres dem ud, for at drcebes just paa 

samme Maade som den Afdede, og det offentlig; saaledeS blev engang i ̂5a-

r6!v08 een udfort til Straf, som den AfdedeS z Bredre ikke vilde tilgive, end-

ffient Ka6i giorde sig al Umage for at redde ham; de z Bredre i Hidsighed 

aave ham hver et Stik med en Kniv, men traf saa siet, at de ikke drabte ham; 

hvorfore de belavede sig paa, at give ham flere, men I(a61, fom var ncervcerende, 

stoppede dem, sigende: Han har drcebt den Afdede med eet Knivs-Hug, og I 

have givet ham tre; nu ffal han forst give de 2 af eder hver eet Hug tilbage, og 

faa maae den, fom lever, endnu drcrbe ham med eet Hug efter Loven, uagtet 

han dog faa har faaet et Stik for meget; men da de hertil ingen Lyst havde, siap 

Morderen fri p). Dog ffeer dette sieldcn, thi Kongen feger alttd at hindre 

det ved en eller anden fiin Forevending, Maurerne vil derfore gierne i Almin

delighed accordere, og tager hellere mod lidet end intet, da de dog ikke kan faae 

den Dede til Live igien. Sagen kommer vcl herudi a prima Znliancia for 

Xa6i, men han er i delte Tilfcelde kuns som Megler; thi vil Arvingerne ikke 

tage mod Penge, eller Morderen intet haver at betale med , saa underrettes 

Konaen derom, som gier kort Proces med den Skyldige. 
Vaade-

1) koran 4 Cap. Om Konerne. 

m) 55 Cap. 

r>) 2 Cap. Om Koen. 

o) 4 klos. B. Z5 , Zl. 
p) kiWon IMorla! <Ze klsiueceos, 55. 
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Ml bevises med Vidner eller Eed, og betales derfor 

IOO Ducater <^). paalegger en Penge-Skraf og en Fanges Los-

givelfe eller og 2 Maaneders Fasten r). En Hviid, som af Vaade dråber en 

Neger-Slave, Ml betale hans Vcrrdie; og en Neger, som drceber en Hvid, ar

resteres intil øvrigheden dommer ham 3). Til at bevise et forsetlig Mord be-

hoves lovligviis saa mange Vidner, at kunS saa Mordere vilde blive overbeviiste; 

men Kongen modtager ogsaa 2 Vidner allene; og naar nogen bliver myrdet, 

uden at Giernings-Manden vides eller paagribes, saa maae den hele Province 

betale en af Kongen paaleggende stor Penge - Summa. Maaffee Ml Antallet 

af Vidnerne vare stort, fordi man kan afsiaae alle dem, som man kan gotgiere, 

nogensinde at have vceret drukken, spiist Svinekiod, kastet sit Vand staaende, 

svoret salffelig eller deslige. Dette reddede engang en irsnltv Kiobmand i 

i Nulei Ismsils Tid, som blev anklaget for at have talt ilde om 

thi ved Hielp af Penge fik han z af Vidnerne afflagne paa Grnnd, at 

det eene havde drukket Viin, det andet gaaet ind i i ureen Linnet, 

og det tredie at have kastet sit Vand staaende som de t). Dersom et 

Fruentimmer passerer for hellig, saa gielder hendes Vidne sor heelt, hvis ikke 

forlanger Malek mange Qvinders mod eet Mands-Vidne u), dog har Mo^a-

ladet sig nsie med 2 Koners Vidner i stedet for 2 Mands i Gields-

Sager x). 

Coutmcterskal giores for 2 Mands-Vidner, og om de ikke kan findes, 

da for en Mand og tvende Koner v). Disse 2 Vidner ffal vcere /Vclul, og 

em de ikke kan haves, da ffal der setles Camion, og Cautionisten ffal betale 

KiebeS en Neger, Hest, Huns eller deslige, da ffal der giores et Instrument 

F Z der-

(j) IVlzIek Cap. 
r) Koian 4 Cap. 

8) Z) Cap. 
r) Luxnor ^iittoire cZiZ ^e^ne <Ze Ismael. 
u) ^slek z6 Cap-

x) Koian 2 Cap. 

Isudcm 2 Cap. elkr om Konerne-

2) z6 Cap. 
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derover af 2 og befindes det solgte siden, at have ham Feil, som der-

udi ei ere nævnede, tvinger Sclgeren, at tage det tilbage; Umyndiges 

Huse, som sniges under deres forWecnteVc?rdie, gives ogsaaEierne tilbage, ot» 

de i sin Tid paatale det. 

Den, som har sar 1 5 Aar Ul Leie i et Huus, tilegner sig samme som Ejen

dom, og beholder det efter lovlig Paastand g) uden Betaling. 

eller en laant Ting som lcenge bliver i dens Hcender, som har laant 

samme, tilhorer ikke mere Tieren (formodentlig ogsaa efter : 5 Aar). 

Om nogen leier en Hest, Mule?c. og Den doer undervejs, betaler han al-

leueste Fragten c), men om nogen belader det leiede Dyr med , og 

samme doer underveis, da ffal Leieren betale det, i Fald han ikke i Forvejen 

anderledes har accorderet. 

Ban^neroutcr heder Okersc; naar nogen vil gisre siigt, skal han er

klære, hvor hans Gods er asbieven; er det siiaalet eller bortkommet uden hans 

Forseelse eller ved ulykkelige Handel ser, da er han fri for al Tiltale; men er det 

skeetved hans Forsemmelfe eller forsetlig, for at berige sig, da settes han i Arrest 

eg ikke slipper derfra, forend han betaler det Hele, eller andre betale for ham 

kaldes, naar nogen giver noget til en anden at forvare, om samme 

bortkommer, da er han ei fyldig at erstatte det s). 

Om nogen har Vidner paa, at Fcee er gaaet ind i hans Korn om Dagen 

og giort Skade, da faaer Klageren dog ingen Erstatning; men skeer det om 

Natten, skal den, som Fceet eier, betale Skaden f). 

Den, som anklages, cnffiem han ei overbevises, maae dog gisre Eed 

paa sin Uskyldighed; samme Eed skal han giere staaende, oa vende Ansigtet 

MLd M^ z sigende: ^ ^ ̂  ellc6i 

la 

H) Z2 Cap. 
b) Ibibem Z4 Cas>. 
c) Jb'idettl Z2 Cap° 

Zbldem. 
e) Ibidcm Z2 Cav. 
5) Ibidcm z6 C as« 
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ia Ilsd e?a Iiua I: jeg fvarger ved Gud, som er den eeneste Gud. Den , 

som siden befindes, at have svoret falffeligen, ffal derfor straffes med 8 O Slag, 

(en Slave med 40 Slag) eller og han ffal sett? under sin Arm et Brod saa 

varmt, som det kommer af Ovnen, eller og han ffal faste 2 Maaneder, eller 

og give en Slave Frihed, eller og han ffal give 6 o Personer hver en Nmucl 
Korn A). 

.^U8 tglionis eller Giengieldelfts Ret iagttager Mgrokerns saa meget 

som mueligt, grundende den paa Isovnen, hvor det et Sted 1^) heder "Gien-

"gieldelse er eder befalet ved Mord, en Fri for en Fri, en Slave for en Slave, 

"en Qvinde for en Qvinde,« og paa et andet Sted j) "vi have anordnetGien-

"gieldelse, Liv for L.v, Ole for Aie, Naje for Ncese, Hre for ^re, Tand 

"for Tand, Saar for Saar,„ hvilket kommer overeens med Mosts Lov k), 

dog ffeer derudi ogfaa Untagelfer efter Omstændighederne, naar Gierningen er 

<ntetl gio'^t af ^aade, elier i5re i den værste Intention, eller efter at vare meget 

foranlediget dertil; men de ere meget for at straffe paa det Lem, fom har syndet. 

I) at ^etulc et^re^gen lned Penge, da han har troet, at det 

ikke var ttlstrakkelig Satisfaction, at give Hressgen for Hrefigen. 

§» 4> 

er kuns paa siette Fodder hos Msurerne, derfore be
nytter Kongen og Serailet sig ogfaa gemeenlig asen chriften fom 

enten kan vare fangen eller frivillig kommen i Landet; dog har Kongen for et 

E'/NS Skyld en saa kaldet hvis hele Videnffab bestaaer i at 

k:ende nogle Urters Kraft deri Landet og nogle afde saa kaldte Huus-Raad. 

De forstaaer intet af og gaaer frem i blinde. Deres Studerin

ger bestaaer i et Par medicinffe Bogers Låsning for Exempel og 

(?g-

8) ^oi-snen paa adssillige Steder, og 28 Cap. 
2 Cap. 

i) 5 L^v. og zz 
!<) 2 Mos. B. 2l, 24. z Mos.B. 24, 20. 5Mos. 19, 21, 
l) Z5 Cap. 
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(ZalenvZ. hvilken sidstede kalde ^ddu elwttsl elcisAdielam 

^ indeelt L l O Liban eller Capitler. Efter deres Nalek bestaaer 

den besie Medicin i, ar tage en Skaal eller Glas, og ffrive i samme nogle Ord 

af^orZnen, komme'Vand derpaa, og give den Syge det at drikke; item at 

rage Hovedet, vomere og aarelade, hvorved de bor have Henseende til Plane

terne og Stiernerne; dernest at give deres Slaver Frihed m), med andre sim-

pathetiske og ovcrtroi^e Curer. 

Den flemmeste Sygdom blant dem er 8^;62!N 7): Spedalffhed, 

som er allerværst i ̂Icirokos Stad, hvorfore de ogsaa der have jaget dem uden 

for Portene, hvor de maae boe i nogle elendige Hytter, og ernc?re sig tildeels 

af Betlerie; de forbi passerende belave sig derfore paa at have smaae Penge hos 

sig, og, naar nogen begynder at neerme sig, kaster Pengene langt fra sig hen imod 

dem, fo^. at opholde dem fra, at komme sig paa Livet, som de ellers ere ufor

skammede nok nl. Man seer der nogle uden Ncese, Mund, Orer eller Fin

gre, og andre, som seer sunde og friffc ud, men have Sygdommen paa ffiulte 

Steder. Disse usie Mennesker avle Born derinde, men besynderligt er det, 

som de fortæller, at nogle af disse Born stieler sig ind i Byen, melerer sig blant 

Hoben, og hverken selv bliver syge eller anstikker andre; men dersom de kiende-

lig anstukne maatte N5?rme sig til Byen, saa har enhver .^ov, at 1'. de dem ^o7 

Panden. 8C^!al^erne maae give noget til deres Underholdmg, og de have 

en over sig, som er i lige Ulykke med dem. Venerilke Sygdomme ere 

almindelige, den hoieste Grad curereS ved LgllepZreMs ; de give denn< Syg

dom et hofiigt Navn af IZercZ eller Kulde. Bornekopper kalde de ^ 

og faa izngaaer dem, dog ere de der i Landet itke farlige. For 

ere de mere bange, og bruge derimod torret Kiod af en Zua eller (^meleon. 

Svage Aine have mange af dem, fom boer i Smderne, hvilket maaffee for-

aarfages af, at alle Husene ere kalkede baade paa Siderne og oven paa, hvorpaa 

det idelige SoelMn gisr en skadelig Effect for .fimene; de jn:ci.e ». ecsore ^)ie-

laagene med en fort Mineral, kaldet, fom de bruge baa^e til at styrke 

Linene og til Prydelse, da store sorte Aine ansees som en Skionhed. 
Jld-

m) 42 Cap. 
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Jld-Curen bruge de meget, brnndende med et gloende Jern Huden paa 

det smertefulde Sted. AWaarne Lemmer brande de ogsaa med et Jern, eller 

setter dcm i heed Olie, og siden curerer dem med den Urt ^lenna. 

Da de gifte sig tilig og med mange Koner, saa svækkes og tilig deres 

Mands-Krcefter, hvorsore de have og sege adskillige Ltimulanna, blant an

dre Roden as en Urt kaldet 5^^ Xerlana, som voxer i Egnen ved ^a!e6ia; 

men de koste dem ofte Livet enten ved for idelig Brug eller for stor Dosis n). 

En europniff Chirurgus kan ingen siorre Villighed og Tieneste vise mod en 

Maur, end ved at give ham saadanne Medicamenter, bliver ogsaa oste anmo

det derom. 

§ . 5 .  

Paa verdslige Historier legger Maurerne kuns liden Flid. De have en 

as Ren Zelain ^ om deres Krige i Spanien, som er fabelagtig, og in

deholder fast allene Maurernes Seiervindinger, uden at melde meget om sa

mernes 0). 

De Have ogsaa en Samling af en Hee! Hob maroI<A<e Regenteres Bedrif

ter af Mokame6Xarca8 der gaaer fra 788 intil 1624 p). 

Maurerne lccser helst Romaner og forlibte Fortællinger scerdeleSidenSmag, som 

tusinde og een Nat, hvoraf de have en Deel; saa og om Hexerier, hvoraf de 

blan: andre have en Bog af /^!1ak Lmdamer Len Mol^amed ^1-

Lesaui cz). Nogle faa bekymre sig om Historie og Geographie, men de have 

for faa Hielpemidler i deres eget Sprog, og forstaaer ikke andres. 

§. 6. 

n) Saaledes engang i min Tid endede en i Luu'g sine Dage 24 Timer efter at have 

taget en a!t for stor Portion af slige Lrimulanria. 

0) Samme har jeg bragt mcd fra ^4ai-6!<o5, og nu findes i det Hoigrevelig Ikott/ks 

Bibliothec>ue. 

x) Denne har ftg ftlv, og er temmelig vel ffreven. 

<?) Dctte Manuftript har jeg ogsaa hiembragt, og «r i hsib«melte Bibliotheqne. 

G g 
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§. 6. 
Deres Hoved-Aucwr i ̂Krvnomien er NodameZ Ren 

8Ti6 0^5^- ->->s 5). Herpaa applicere de sig, som ret vil 

skinne blant Maurerne; thi alt hvad de kan fgnnlle om Planeterne, Himmel-

tegnene, Formerkelse og deslige sette de andre i en besynderlig Forundring; og 

da den almanakiffe Kunfkab udgior den ftsrste Deel as deres Astronomi?, saa 

have de hver Dag Leilighed, at fremvise deres lardeKram; en som jeg 

omgikkes med, sagde mig, hver gang jeg saae ham paa Gaden, hvad for en Da.-

mm vi (^riline den Dag havde, hvorover hans Brodre holdte ham for en 

Zcerd Mand. 

De regne 12 MaanenS Maaneder vexelviis til 29 og zO Dage; hvilken 

Regning bruges ved deres Fester, Breve-Skriven :c» 

^  f ' s o m  ^ . 0 . 1 - I e l A .  1 1  8  c >  b e g y n d t e  

82fsr - - - -

RabiT elaul - -

^biT eliten! - -

^9^ 8^zom^6i e!aul -

etten! 

^.elA^ie!) - - -

- - -

RamsMan, - -

8ua! - - - -

- - -

- -

Almuen give dem ofte andre Navne saasom: i Stedet for Mokaram sige de 

/^5c!'i6r ^ som er Festen, der salder ind i denne Maaned. I Stedet for 8a-

5 a r  s i g e  d e  Z e ^ e m  e l a s e ^ o r  I :  ( M a a n e n )  e f t e r  ̂ i e l i o r .  F o r e l a u !  

sige 

K-) Dctte Mannstript har jeg ogfaa hjembragt, og findis i dct hsigrcvelige 1Kocrsi<s Bi-
bliotheque. 

den 2 8 17 6 

- - 2 6 ̂ unii — 

- - 2 5^ulii — 

- - 24/^UA'. - — 

-- - 2 Z 8 c pc. —.—- —-

- - 2 2 0A. — 

- - 2 I I^0V. 

- - 2 Q Dee. ——- -— 

- - i9^sgn. —1768. 
5 - i7^ebr. 

- i^Mgrc. 

- i7^r>ril 
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s i g e  d e I :  N o l i a m e ^ g  i  j a m m e  L n f a l d e u d e  F s d f t l s  -  F e s t .  F o r  I l a d i ' X  

etcem siges 8e^ein I: efter MmuZ. For 8Kdic>ma6I ela<il 

siges 8^66: men 8^l2!QMa6i etten; kalde de lige frem 8^ema6. li es 

bliver 8c!^a!)an og I^ama6l^an ere uforandrede; men 

8ua! ka!de de I^emr, som betyder Frokost, fordi de i denne Maanev begynder 

igien at spife ester Fasten i Usmaakan. heder af den Per

son, fom lober omkring i Husene overklnd med laadne Skind og st Par Horn i 

Panden; og VMeWia have de givet Navn af^iclXedlr eller den store Fest, 

som der i samme Maaned holdes, hvorom tilforn. Det e-r bekient,at de gamle tra

ilere have holdt 4 af disse Maaner hellige nemlig den forste, 7 og 2 sidste 8), men 

Maurerne gwr meest Va-sen af KamacNan. De dele 2 8 Maanens Dage i 

T Z Parter, saa at et Himmel-Tegn ffulde regiere i 2 Dage Time og lidt 

mere; een af disse Afdeelinger kalde de Liansera, ved hvis Udgang de have en 

Art Fest og Lystighed, ved at fpringe over en paa Gaden antcrndt Ild ligesom ved 

Festen tlelior. Planeterne kalde de Xnaked , nemlig 

8e!)imZ Solen, (Zomra Maanen, Neries Mars, ^a-

dara Venus, ^tar6 Mercurius, Niiel^teri Jupiter, og 

^.a^el Saturnus. De begynde Ugen ved Sondaq og kalde Dagene den 

1, 2, z,4, 5, Fredagen ^ IZn^ar LlZdima og Loverdagen 

Ledt. For Resten regnes deres Aar, ligesom Arabernes , ester I-Ies^dlrZ 

eller MokameZs Flugt, som ffeede den 1 5 622; og som det 

er Manne-Aar, som tabe 1 i zz , saa horer en Hee! Udregning ti! at foreene 

dem med vores Sole-Aar t). Desuagtet bruge de ogsaa de ^uliatMe Maa-

mder og Sole-Aar ved Landvæsenet og iscer ved Tiden til Venner; thi da de 

ikke ere forsynede med Uhrvcerker, saa maae de rette dem ester Solens Skygge, 

som er foranderlig i Maanens Maaneder, men lige eens i alle Sole-Maaneder 

af eet Navn' naar de altjaa maaler deres Skygge med deres Fodder, saa kan 

de vide, hvad Klokken er, saa lamge det er Soelffm, hvilket er den meste Tid 

Gg 2 der 

L) Korzn 4, 5, 9. 
-t) Hvilket onlstkndeiigen er forklaret i DiAionnsIie -Ze 
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I. 

deri Landet; og dette Fodmaal er dem tildeels bekient ved øvelse, og tildeels 

infort i ders eller Almanak, som tilforn er ommelt at vcere til-

foiet deres Oeleil ^!ckaerac eller Bonnebog, og hvoraf her folger en Over

sættelse. 

^anuarius ^seneir) z i Dage. 

Man holder Bonnen Oko-

I'lur, naar Skyggen er 9 Fod, 

og naar den er 7 Fod. 

Solen gaaer i Steenbukken 

Dagen er 9 Timer og zo Mi

nuter, Natten er 14 Timer og 

z o Minuter. Denne Maaned 

er Vinter. 

Fluer og Lopper doer, Trceerne 

springe ud, og Sukker - Rer 

samles. Om det tordner i den 

forste halve Maaned, ffal det 

blive et godt Aar. Og Gud 

veed alt. 

5. 

8. 

9-
12. 

Kaldes den hellige eller de Gamles Nat. 

Blnst. 

Korsets Tilbedere. 

En velsignet Dag. 

Stcerk Kulde. 

16. Dode/^iLekr, Gud vcer ham naadig, 

og hans Lkalifg Omar. 

2 o. Endes Niali <^^1 I: en AaretS Af

deling, da Natten er lcrngst. 

24. Parres Fuglene og Jnsecterne. 

28. Samles Maanen med Tyren, 

z v. Gaaer FiDne hoit op i Vandets 

Bonnen holdes 

ved 7 Fod Skygge og li

geledes. Solen gaaer i Vand

manden U60K1. Da

gen er i O Timer og lidt mere; 

Natten er lidt over 1 z Timer. 

I denne Maaned trcekker Bier

ne af 'Mble- og Pare - Blom

ster. Om det tordner, bliver 

det 

I^edreil-) 28 Dage. 

1. Falder Snee. 

z. Blcrst i z Dage. 

7. Nedstiger i Lusten den forste ZZKunra 

1 o. Blcest i z Dage. 

12. En ulykkelig Dag. 

1 5. Kommer de levendeDyr fremafIorden. 

16. Blast. 

17. Den 2 
21. 
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det godt Aar. Og den heie 2 l. 

Gud veed alting. 

27. 

Martiu8 

Dkoliur holdes ved 5 Fods 2. 

Skygge og ved 7 Fod. 4. 

Solen gaaer ind i Fi^en ^ 15. 

Nkeuc. Dagen er 12 Timer 1 8. 

og Natten er 12 Timer. I 20. 

denne plantes Sukker-Ror. 21. 

Om der insaller Torden, er det 2 4. 

meget got. Og Gud veed alt. 2 6. 

Okokur ved z Fod Skygge 1. 

og ved 7 Fod. Solen 

gaaer ind i Vcederen ^4^ 1 Al- 6. 

Kamel. Dagen er 1 z Timer 8. 

og Natten 11 Timer. I denne 11. 

findes Roser og Lillier, og Ci- 15. 

tronerne modnes. Om Torden 

infalder, da gier den Skade paa 18. 

Hveden. Og den hsie Gud veed 2 O. 

alting. 22. 

2 Z .  

2 5 -

27. 

Gz 

Kommer Svalen; og nedfalder zdie 

Jngaaer dissum I: en Aarets 

Afdeling; og begynder gammel Mands 

Kulde. 

Mer8) z 1 Dage. 

Plantes Trceer. 

Er den sidste as I laium. 

Jevn-Dogn. 

Godt at plante Trceer. 

Dode , Fred over ham. 

Synger Nattergalen. 

Skyder Trcrerne ud i Grene. 

Ondt Veir. 

Lkreil) z o Dage. 

Dersom Regn falder, da bliver et godt 

Aar. 

Ondt Veir i z Dage. 

Om Regn falder, bliver et frugtbar Aar. 

Dode Fred over ham. 

Opstiger Tyren, og i den nedkom Evan

gelium. 

Blcest i z Dage. 

Gik 1^03 ind i Arken. 

Kan spises Bsnner. 

Ondt Veir i z Dage. 

Gaar Solen i Tyrens Tegn. 

Begnnder 

Om der falder Taage, saa tager Hve
den Skade. 

Z 
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IVlZius z x Dage. 

D!iOl^U5 ved 2 Fod og ̂ sgr 5. Blcest i Z Dage 

ved 7 Fod. Solen gaaer i Ty

r e n  ̂ D a g e n  

er 14 Timer og Natten i o Ti

mer. I denne er det gst, at 

seile ; Olie-Trceer opbindes; 

kommer tilsyne Foraars-Figener 

^Ebler, Apricoftr 

og Agurker ; bleges Lærred; 

Paa fuglen har Unger; Viin-

Ranker opbindes; Bierne scette 

Honning; u:an tager sig i Agt 

for, at gaae ud om Natten. Og 

Gud veed alting. 

6. Dede Guds Prophet, Fred over 

ham. 

8. Gier intet paa denne Dag uden at sove. 

Vlcest; og det er m lykkelig Dag. 

o: Sommeren, gaaer ind. 

Ondt Vejr i z Dage. 

Was Fsdscls-Dag. 

Tvillingen opstiger. 

26. Tyren opstiger, og den medbringer altid 

Kulde. 

27. Vandet aftager i Treerne. 

2 9. Ottdt Veir i ) Dage. 

T I 

I? 

!9 
2 l 

24 

^°UMU8 Ima) Z O Dage. 

OI10IM holdes naar Skyg

gen cr een Fod, og ved 7 

Fod. Solen gaaer i Tvillingen 

Hele 

Maanedeu cr Sommer; i den 

sindes Druer, Meloner og Tur-

te!-Dueunger. Om det tord

uer, skal der blive Pest og Storm. 

Dagen er 1 5 Timer 40 Minu

ter og Natten 8 Timer 2 o Mi-

mtter. Og Gud veed alt. 

8< Ondt Veir i z Dage. Alt Hvad du 

gwr paa denue Dag, skal du giere Hele 

Aaret. 

ZQ. Sol-Hverv. 

z z. En lykkelig Dag. 

16. Psenitenz, over ham Fred. 

2 o. Ril - Floden vsxer. 

22. Blcest i z Dage. 

25. 0: Sommer-Sol

hverv begynder 

27. Dede Lsjomon. 

L8> En velsignet Dag at reise. 
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ved i Fods Skygge 

og ^szr ved 7 Fod. Solen 

gaaer i Kraben «^>^->^ Zercan. 

Dagen er 14 Timer og zO Mi

nuter, og Natten 9 Timer og 

zoMinuter. HeleMaaneden 

er 8ir> i den modnes Pcrrer; 

og man seer unge AgerhsnS og 

Silke - Orme. Om det tordner 

bliver det et godt Aar. Oz 

Gud v^ed alting. 

Me2) Z I Dage. 

I. Ondt Veir i z Dage. 

4. Dede^jj, Gud vcer ham naadig. 

1 o. Ere Druer modne. 

12. Begynder 8maim z. Hunde

dagene. 

14. En velsignet Dag» 

i8» Rednes Druerne.  

22 .  Blc?ft i z Dage. 

2  6 .  Er stor Bevcrgelse i 

29. Ondt Veir i Dag. 

ZI Dage. 

Okoknr ved 2 Fod og z. En lykkelig Dag. 

6. Falde Blade af Traerne» 

9 .  Ondt Veir. 

15. Dito. 

57. Begynder I: 

2  o. Endes 

24. Ondt Veir i z Dage. 

28. Dsde ldLM^ Fred over 

ved 7 Fod. Solen gaaer i Ls-

ven 1» Dagen er 1 z Ti

mer 2 o Minuter og Natten 1 v 

Timer og 4 c> Minuter, Denne 

Maaned er halv 81^ og halv 

Mod Enden begyn

der man ar spise Vimdruer, og 

Blommerne modnes, Henna 

og Nsdder afrages, og Roerne 

have ^roe. Og Gud veed alt» 

8eptemder 8clietenber) Zo Dage. 

ved 4 Fod og/Xlsi' 4. Dode ^gcl^gnczs-

ved 7 Fsd. Solen gaaer i 8- Blcest i z Dage» 

Jomfruen 8mdsk. Da- 1 5. Jcsn-Degn. 

gen 2O. 
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gen er i 2 Timer og Natten 12 20. Gaaer Vandet af Trceerne«. 

Timer. I denne spises Ugerne 2 2. Ondt Veir i z Dage. 

8e1m). Og den hoie 

Gud veed alting. 

OAvder Oktober) z 1 Dage. 

Dbobur ved 5 Fod, ^t^r 1 o. Gik hen. for at ofre sin Son 

Ismael, Fred over ham. 

17. En velsignet Dag. BeskinreS Trceer. 

2 1. De ploier og saaer i 

26. Endes L!z3ri5) og foles Kuld og Regn. 

ZO. Svalen gaaer bort, og Bien bliver i 

sin Kube. 

ved 7 Fod. Solen gaaer i 

Vcegten Da

gen er 1 o Timer z o VUnuter 

og Natten 1 z Timer z O Minu

ter. Om man gaaer i Vad, 

da maae man ikke sivde der lcm-

ge. I denne samles Oliven og 

Fro af Log. Om det tordner, 

da beskades Honning og Smor. 

Og Gud veed alt. 

November (^5^ 

Dbol^ir ved 8 Fod og /^lar 1. 

ved 7 Fod. Solen gaaer i Z. 

Scorpisnen 7» 

Dagen er ^ Timer og 20 Mi- 10. 

nuler og Natten 14 Timer og 1 z. 

4 O Minuter. I denne er Kul- l 5. 

de, og Bladene salde afTrceerne. 1 8 -

Alle Sommer - Gevcvrter ere 21. 

forbi, og Vinter-Gevnxter la

der sig tilfyne. Man si^mler 23. 

Blomsterne af 8^'sn. Tor

den vil foraarsage dyr Tid. Og 

Gud veed alt. 

^ouenbir) zv Dage. 

Ondt Veir. 

Tiden forbi at vccre ti! SoeS. 

BeskicereS Olie-Trc?erne. 

Formeres Vandet i Brondene. 

Synker Tyren. 

Begynder Ncgn-Tiden. 

Faster de Christne i 40 Dage. 

Doer Fluerne (et Slags med Brod i 
Munden). 

Drikkes ei Vand om Natten. 

December 
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December Del^lienber) z i Dage. 

holdes ved i o Fod 6. Blcesi. 

og /^r ved 7 Fod. Solen 8> Eu lykkelig Dag. 

gaaer i Skytten s ^ZI<us. i o. Gik Propheten ind i MeclmZ. 

Dagen er 8 Timer 5 5 Mimtter 1 z. Begynder , og Natten 

og Natten 1 5 Timer 5 Miuu- kortes. 

ter. I denne Maaned blom- 1 5. Ondt Veir i 5 Dage. 

slrer Mandel-Trcrerne, ogMe- 16. Solhverv. 

konerne skyder Ranker. Der- 2 1. Blcesi i z Dage. 

som det tordner, da bedcerves 24. Falder Dug og Hagel i 
Hvede og Byg. Og Gud ved 26. FodselS - Dag. 

alting. 28. Dode ^acima. 

Z O. Drikles ei Vand om Natten. 

Denne Almanak holde de vel for at vnre giort i eller d!oN-

K3ncinosD!e , og at det i Henseende til Veirliget er forffiellig i Mgr6I<v8; 

men de bruge den dog, og sige, at ForDellen er ikke stor; Kulden er lidt min

dre og Skyggen lidt kortere. De regner det ikke saa noie; og hvad ^al man 

vente af dem, som af deres Xorgn lcerer, at Biergene ere ss'abte for at befcrfte 

Jorden og hindre den fra at ryste, og at Stiernerne ere skabte for at ledsage 

Folk om Nakt.m u). De troer endog, at paa Domme-Dag Ml Stiernerne falde 

ned, naar de Engle doer, som nu holde dem i Luften. 

§> ?. 

Af PsHe er- Maurerne store Elskere, men der er nu fast ingen, som 

selv kan componere noget, altsaa ncies de med det, som andre for dem have 

giort, hvoraf de have hele Samlinger, som alle ere inrettede til at synge, saa 

at Poesien og Musiczucn ere hos dem nceften u-adslillelige. De have ingen gre

ven Musiqne, men dog nodvendig maae have nogle 

eller 

n) Capitel 0!N Bien. 

Hh 
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eller Kiendemcerker, for at ffille den ene Melodie fra den anden, hvortil de have 

«dffillige Navne, som de kalde af hvilke efterfølgende Z2 af 

gode Mestere ere meest bekicr.te: ^ ai^dem. ^ ̂  

^ I8d2!^n. ^ Kslaci 
261!!.  ̂ Î ome? elmeia.  ̂8sii elmeia. ^0 

^le^mur. 8iika. Z^asii^ laii. 

mel M. Llalcl^ak. KLille. I^36r. ^!-

Kumiil. MLnler^d. (^kci fis. Z 

I^rl^luLs. I^aZa^ Xedir. ^M6. 

^i6an. I^am6an. s^/^ImokarTg. L^er-

nel<. ^Aradt eHnallin. Derpaa folger 1 A andre, nem

lig: ^IMui, ilaci, LZlandri, mrki, rimaiaci, kardi > rauani, da-

lederes, milv!, sedamdo, marba, 8maim, ^inir ell^iAk, og ende

lig z , som de give ud for deres eget, nemlig ksruda, dreula, 

og 8^r. Hvilke alle lceres per ^ra^icionem og efter Geher; og det 

vcerfte er^ at det er ikke den sterste Mulicus hos dem, som kan best, men den, 

som kan meest. 

Nogle af disse Melodier have de medbragt fra 8jDamen> andre haver de 
saaet fra ̂ 7urnerne. Den, som jeg syntes best om , var Uomel elmeia, 

som her for Exempels Skyld ffal anfsres; Musiquen sees paa ^L. XXXII z. 
I> lO. 1 ,  og Texten er  fo lgende x) :  

O! 

X) Detals og la under Musiqnen er ei i Tcxten, mm er keres Maade at krakke Tonen 

ud paa, hvor der er mindre Ord end Mnsiqus; thi ve rstter osts -Ordene efttr Z^u, 

siPMi, i Sltdet for at rette Musisnen efter Ordene-
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O! O! min 

O! du beste af de Levende! 

O! du Fuld-Maane! dm Skionhed er hoi, 

ja, over Himmeltegnet Tyren. 

Fyld Glasene med Dme-Safk, 

og bring den i Forsamlingen. 

Jeg lover og sværger ved Gud, 

at faste en Maaned oz i o Dage, 

for ecu Dag at fee dig, O! min Elffelige! 

imellem 86keri og 

Mussque ester sees^zz. XXXII. 1^0. 2. Texten er felgende: 

^5 ^—Z—S-.V) z^Q/L ^2» 

^  ^ . s  v ^ s  ^ 0  

1 ().—?—L si 

1.) Ulyksalig Viis, et haardt Hierte holder ingen Forbund; jeg har antaget 

det for Herre, og det antager mig ei for Slave. 

2.) Det trcekker til de Forlicbte sine PMghcders Kaarde, og flaaer dem med 

Fladen , men mig flaaer det mcd Eggen. 

Z.) Og i det at det flaaer mig, intil at dråbe mig, faa i det Fieblik, som jeg 

skulde give Aanden op, giver det mig Honning at drikke. 

4.) Det er da ikke ondt, om jeg ei heller holder mit Lofte, siden intet Glat 

Kind (Fruentimmer) holder sit Lefte. 

Hh 2 Naar 

?) 56Iiei-? og N5ko,-; var et rer^'2 - vous eller Msde - Sted ssr clssende Personer. Af te 
Liad!!l<s erfares , at det ffal foresiillc ct Fruentimmer, som synger. 
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I 

Naar Landet fattes Regn, gaaer Bsrnene uden for Byen og igiennem 

Gaderne syngende: 
l — » ^ ^ ^ — L  ^  

I: Axene have Torst, vor Herre hielp dem. Axene og deres Blade ere komne 

frem, hielp dem du som har ^abt dem. 

(Hvortil Melodien sindes XXXII. z.) 

De som om Natten holde Vagt paa Stads-Murene, synge undertiden, 

ligesom Vagterne hos os, da man soedvanlig horer solgende: 

< ) — ^ ^  

l. ^ ^ 

O: Gud velsigne vor Prophct, vor elffelige Talsmand O! Men-

neffenes Herre den Udvalgte, og det store Hav! O! vor Prophet! 

(Hvortil Musiquen er sat paa XXXII. I>l0. 4.) 

Naar de ofrer en Qvie ti! en af deres Helgeners eller Patroners'2Ere, og 

aaaer med den i Procession igiennem Gaderne synge de stedse »-^1 I: i Guds 

Navn. Hvorved de deler sig i 2 Chorer, som hver igientager disse Ord tvende 

Gange uude?Melod ie  som paa XXXI I  5 .  

I det de bcerer cn Dod til Graven synge de underveis 

D: Der er ingen Gud uden den sande Gud, NoIiliMSd er hans 

Apostel; som ligeledes afveles i 2 Chorer, hvoraf ethvert synger det halve saa-

ledes som paa XXXII, 6. 

I bliver af Taarnene blafet i et Slags Basune, 

fir kaldet, der feer ud som paa XXXI. 5, og er giort af tyndt 

Messing. Da de kuns kan blc^se een Tone derpaa, saa asdcle de dens Tagt paa 

mamze Maader; og naar sommetider uforvarendes flipper en Terz eller Quiat 

Nd for dem, saa holdes de for store Mestere. 

De Maurice mustcalske Instrumenter synes ikke at ssrtiene nogen noiag-

tig Beffrivelse, da de i Almindelighed ere ringe og tildecls bekiente; de skal der-

fore kuns loseligen berores sor Curieuse i dette Fag. Ll^uc ligner en 

spansk 





. 
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spanff men stemmes saaledes som paa "1^8. XXXI. 1^0. r. 

<-^>^'1 er deres Violin, hvis Lyd meget ligner et MenneMs Stemme, 

dens Sangbund er af tyndt Skind, og Skroget af heelt Trcee, fom er udhulet; 

den har kunS 2 Strenger, som stemmes qvint--viis og stryges med en siet Bue; 

det Hele seer ud som XXXI. 1^0. 2. 5^^ er en liden 

I^lamO z som faaer sin Lyd oven fra uden Prop, og paa den Maade som en 

tr^verlO men dobbelt saa vanskeligt; den lyder nesien som en Soldater-

Pibe men lidt dybere og endnu skarpere; seer ud som paa orenmettel^Z. ̂ <0. z» 

er et Slags Skalmeie der seer ud som samme 4. 

er et Slags Haand-Tromme, af Storrelse som et lidet Sold med 

2 Strcrnger indvendig over en tynd Skind-Bund; see samme IV.v. ̂ 0. 6. 

^ er en i I^Iisn og bekient ^?.m!)Ourine 

eller Haand-Tromme, med Messing-Plader, som siaaer sammen, og gior en 

ubehagelig Allarm; see samme 1^0. 7. er en sadvanlig 

Tromme men af usædvanlig Stsrrelse, og berores baade oven og under, som paa 

samme I^Io. 8. er en Haand-Tromme af Leer, over 

hvis tykke Ende er et tyndt Skind, men over den smalcste flet intet, see ibidem 

I^L). 9. ere 2 smaae Leer-Trommer., den eeneS Tone er en 

Qvart lavere end den andens, ibid. 1 o. er en liden fir

kantet Tromme, bestaaer.de af en Ramme z Tommer breed, som paa alle Sider 

er overtrukken med Skind, see samme1 1. 

ere 2 eller z Messing-Plader af en Krones Storrelfe med en Forhsining i Mid

ten , hvori ere Baand, som jettes paa Fingrene naar de danse, ligesom de spande 

; see ibid. 1^0. 12. ALN2UA ere 

ogsaa et Slags af Jern, som atlene bruges af I^e^ernS) see 

ibid. 1 z. AsnauZ, som ligeledes bruges 

alleneste af , er afbildet ibid. IX'0. 14 , den berores kuns 

med Fingrene; det everste er en tynd Jern-Plade befat med Ringe, som 

rafler stcerkt. 

/^'Aberne og Rreberne bruger ZckebedI, D'nus, og 

betiene stg af Lrbeb, og 

Hh Z bruger 
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bruger baade Resien og nogle tilfælles med de andre. De af Drejernes Me/s-

dier, som jeg kan erindre findes paa XXXII. I^Io. 7, 8 og 9. 

For Resien er al deres Musique ^Imiono og alle Jnsicumeuterne gaaer 

sammen Octav-viis, untagen naar mange I^Aeitgr blceses paa eengang, da de 

tvende sommetider enten holde ud i lang Tid paa Hoved-Tonen eller en Terz 

hoiere, imedens den tredie giorLeb, som nogenledes efteraber en d!2<Ienee. 

Kongen er ikke alleneste en Elj?er af Musiquen, men og en Kiender efter 

deres Maade; han spiller paa og er begkrlig ester at kiende Larcz-

piernes Instrumenter, men dercL Musique er ham for konsiig ^). Mullci 

ere ogsaa anseete som Folk, der have sinere Smag og mere Begreeb end andre, 

og som Gud har besynderlig elffet, siden han har tillagt dem den Gave at kunde 

musicere, som noget de ogjaa venter, at faae at hore i Paradiis. 

§. 8-

Mange celdgamle 8^!Amer og I^on^ker a) vidner om, at Mau-

rerne tilforn ikke have vcrret ganffe uvidende i Bygnings-Kunsten; men i de 

sidsie 

2) Da jeg engang spillede for ham paa et Clavefm, som Kongen af Oanmsrk havde 

foråret ham, sagde han mig, at denne Musique var vel konstiq, men ikke natur

lig, cg at man burde hellere spille med een Finger (hvilket han selv ftrar pro

veds) siden man dog ikke kunde synge meer end esn To^e paa Gcngen, saaledeS 

som sseer paa tlasende Instrumenter, (si>m cre ham de kiercste) end videre: 

siden ItLlicnerne legge mcest Vind paa Ml'siquen, saa var det easaa billigt, at 

man prceserered? dereS for alle andres, men NKst efter holdte han ^laui^rnes for 

ten bestc, siden den var ben naturligste. Z>g ffyede alttd stden denne AZre; 

thi da C>avesinet blev sadt paa Jorden uden Fod, saa kan man forestille sig, 

i hvor ubehagelig Situation jeg maatte spille derpaa. 

sH Sansedes kaldcS ds offentlige Beitshuse eller Herberger i store Steeder, hvor tilforn 

elle Fremmede kunde logere og beværtes ftit, Hviiket vel klmaer stort, men det 

har vel ei varet stort auderledes end nu, da en Fremmed kan faae et elendigt 

V«relse uden det allermindste deri, samt en Plads i Ncn'varelscn for at binde 

sme Heste ved Fsdderne under aaben Hinunel; Byg kan man d^r faae til 

Hestene for Betaling, mcn Mad maae man selv lade kisbe og tillave. 
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sidste Tider have de ikke viist megen Indsigt, da de fleste Rudera, som man seer, 

ere as nesten nye Bygninger; hvilket kommer deraf, at de sielden reparere deres 

Huse, og opfere dem kuns as Jord og det paa felgende Maade: De blande lidt 

Kalk med leeraglig Jord, som de kaste i en Kiste afBrceder uden Bund, og 

siden stamper det med Keller, fletter saa Kisten til Siden eller heiere op, og 

bliver saaledes ved, saa lcenge de vil sorheie eller serlcmge Muren, som de siden 

bestryge inden og uden med Kalk, og naar da dette enten assalder eller skylles 

bort af Vand om Vinteren ved Foden af Huset, saa gaaer den stampede Jord 

strax ester, og saaledes falder tilsidst den hele Bygning. Husene ere flakke oven 

paa med Terasser, saaledes at man kan gaae der oven paa som paa et Stue-

Gulv fra et Huns til et andet hele Byen over; untagen hvor Gaderne kommer 

imellem, som dog oste ere saa småle, at man let kunde springe over dem. Ter

rasserne eller Tagene kalde de Ztakk og giere dem saaledes: Efter at de 

fire Mure ere opforte, bliver lagte Bielker af^i^an-Tm, som ere krumme 

og korte, hvorsore ogsaa Vcerelserne ere småle og lange; tvers over Bielkerne 

legges smaae Stokke af 2 Tommers Tykkelse tctt ved hverandre, derpaa legges 

forst et Lav Kalk, siden reen Jord et Qvarteer tyk, og der oven paa -gien Kalk 

blandet med Sand en Haandbreed tyk; alt dette bliver med Marqueser eller 

flade Troe-Keller stampet tcet og jcevnt, dog noget hcengende til den Kant, hvor 

en Vandsang er inrettet i Huset; siden blive de bestregne med tyk Kalk, og kan 

saaledes udholde Regnen, naar Sprekkerne flittig tilstoppes med Kalk oa Olie 

forend Regn-Tiden. Saavel mod Gaderne som mod Gaards-Rummet ec 

en Muur af henimod 2 Alens Heide, for at forhindre, at man ikke ffal 
falde ked b). 

Et Huus bestaaer scedvanlig af4 Side-Bygninger, som inbesatte et lidet 

Gaards-Rum, der er jevnt som et Stue-Gulv, og enten kalket elle? belaat 

med smaa firkantede glaserede Stene af mange Farver; hvorfore de ogfta flittig 

vasfe 

Saascdes har oysaa Hnftne v^ree mrettede i Mosts Tider, da det heder: Dl, stak 

S''?" en paa dit Tag, at du ftal .l^c leggc Vlodstyls paa dir 
Huns, ott! n .'g.'n faidevdL fa!d»r der^f. z B. 22. 8. 
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vasi^e det, og bruge det som et andet Vc?relfe, naar Solen ikke er lige der over , 

eller Regn falder. Ved det everste af HufttS 4 Vegge baade inden og uden , 

dog neden fsr det omtalte Gelamder eller 2 Alens hoie Muur, som er over Ta

get, er en Karnis eller Kant as grsnne Tagstene, som lader got paa de hvide 

Vegge c). Portene, Dorrene og deres Rammer ere gemeenlig as Fyrre-Tree 

fra Europa; thi paa den sstlige Side af Landet, fast intil 8mra , er Mangel 

paa Bngnings-Tommer, untagen en liden Eege-Sksv imellem og 

mel, imellem 8mes og er en Mængde store Trceer, som 

bekymrer sig saa lidt om, ae de ikke engang ride dercs Navne' de 

Aslde ogsaa Transporten fsr umuelig, siden de ingen Vogne have, og det var 

dem sor vitloftigt, at sorarbeide dem paa Stedet selv ; denil have de ikke heller 

Lvelse eller Redffaber. Planke - Gnlve findes ikke, men murede og kalkede, 

der ofte ere belagte med de nysmelte fmaa Stene, fora baade feer godt ud og hol

der koligt, hvorfore ogfaa Kongen eg de Rige ofte lade Veggene dermed beklcede. 

Man sinder fast aldrig noget Vindue til Gaden, deels at Kensrne ikke ffal fee, 

eller feeS, derigiennem, og deels sor at udeholde Solens Heede og Fluer; men 

til Gaarden ere ofte ^ Slags paa eet Huus, nemlig: 

og Lckmala ^ alle uden Glas og meget fmaa; siden Lyfet kommer 

jgiennem Dorren, der er faa stor som en Port. Bemidlede Folkes Vcerelser 
ere 

c) Naar man nvie betragter detti', saa bliver det 19 ^ers af ^ Cup, lettere 

ar forstar, hvor det heder: De ft-gods op paa Tagsc, og Zode den Vevk-

brudne ned iZienrseitt TaNst'csiene ened Sengen in-.dr iblane d^«n for 

Thi de have hidser han; med sin Srraa-Nlatte scm vel var hans ^ei:g) ned 

i Gaards-Nummer, da han maarre passere de ommelte T.'gst ne, for at komme 

ned til >lu,n, som i en stor Forsamling har opholde sig der lige stm t et Væ

relse- Hvuk.'N Operation vi!de efcer vor Bygnings - Art hav? vceret vo.ds^m, 

og fast nmuelia. Saaledss forstaaer man ogsaa lettere disse b'.bclfte 5alcmaader: 

David vandrede paa Taget af Rougens Hnno. 2 11. 2. Lamu.t 

kaldte 8aul op paa Taget, l Lsm. 9. 26. De so«,i tilbede paa Ta

gene. Zexk. I. 5. ?etl'U5 stigede op paa Hulet at bede. 2lpost. G. tv. 9-

vg andre Steder. 
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ere Riet ̂ !5rs.5ck I: Sovekammeret, Kier 

O : for at tage imod Fremmede, Lle! Daglig-Stuen, 

Liec^Ic^acZem I: Arbeids-Kammeret, 

I: Provisions-Kammeret, 1^6 fer^ir I: Varelset under Sen

gen, ogkeAkma o: Kistenet. 

Siden /Xo. 1760 have de faaeten bedre Bygnings-Smag; da Kongen 

af DannemLrlv fendre den maro^llve Konge en Bygmester og en Steenbug-

ger, fom han ftlv har profiteret saa anseelig af, at han ei alleneste om de fleste 

Ting har en god Idce, men endog selv gier Grund-Tegninger til hvad, fom 

han vil have bygt, med faa ordentlig Maal og Proportion, at man derefter til 

Ned kan rette sig. 

X^r!<tON er et paa Gulvet fristaaende Senge - Sted, fom dog 

kuns de Fornemme have. er et Senge-Sted i Enden af Kam

meret, som er bygt fast i Muren ofte henimod en Mands Heide fra Gulvet med 

silke- eller andre stribede Gardiner fra Loftet intil Senge-Stedet, til hvilket be-

hoves en Stige , for at komme derind. Senge - Klcederne ere 

som er en Matrasse stoppet med Uld, af hvilke ofte ere z o.-en paa 

Hverandre; derpaa legge de et uldet Teppe, fom ofte veier 

ZOO Pund; derover er  et  audet  Teppe, kaldet .  Lagenerne 

kalde de afdem bruge nogle kuns eet, som legges ligesom tvende, 

hvis lukte Side vender mod Veggen; over dem legges et Dekre af Sempiterne, 

Sirts eller Damast, og tilsidst Hoved-Puden 

er kl!ns at fsrstaae om de Formuendes Seuge; thi Fattige maaeder, fom anden

steds, ligge paa hvad, som de have; et laadent Faare-Skind eller en Straa-

Matte er en spreed Seng for nogle; andre svobe sig ind i deres og feve 

fedt paa den bare Jord med en Steen under Hovedet endog under aaben Himmel, 

For Resten have de kuns faa og siekte Meubler; deres Borde ere smaa Banker 

en halv Alen fra Gulvet, kaldet; andre ere fom et Sold, hvvri de 

sette Fadet med deres og deres Stole bestaaer i Skamler; endelig 

Udgier en Kiste eller et Skriin deres evrige Meubler. Deres Gulve ere belagte 

I i med 
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mcd uldene Tepper eller Straa-Matter, hvorsore de ogsaa sttte Tofterne uden 

for, og gaaer ind med bare Fsdder. 

§- 9-

Da Maurerne ester deres Oeconomie behove mindre end ^uro^Terne^ 

og tillige have anseelig Tilfsrfel baade af det nodvendige og det oversiedige, saa 

leggede ikke nogen Flid paa Fabriqucr. Enl-Iai^kan hver anden Mand selv vceve, 

og Konerne spinde Garnet dertil paa Haand-Teene; noget deraf ligner vores 

Vadmel, andet er nopret som Ratin, andel seer ud som Linnet, fordi Traaden 

er overmaade haardt snoet; andet er halv Silke, og andet har Silke-Striber; 

det farves ikke, mcn vaffes meget hvidt. I 1^5 ere Huk - FstbNiMV, som 

kan forsyne hele Landet; der i Egnen voxer ogsaa Skarlagens-Boer, Hvormed 

de farve dem. Nogle faa, endog af Biergfolkene, gisre CstNSN - KvUd, men 

det er kuns flet, det har for meget Knl og for lidet Salpeter^), de kaste der-

fore en heel stor Haandfuld i Bsssen , og maae oste gisre den reen. Samme

steds fabriqueres ogjaa Silke-Terklcrder^ et Slags Tast og flet Damast, 

/^brolver eller Fruentimmer-Hoved-Prydelser, og de Skierftr, som Mau

rerne binde om Livet, der ofte ere vcevede med Gnld-Traav og kan koste over 

50 Ducater. Det meste af deres Silke-Tei er lost og aabent, og har for 

megen Gummi. gisres hist og her i Landet, men kuns lidt og flet, 

det beste er i Egnen ved Paa mange Steder, ister i Provinzen Du-

fabriqueres de bekiente uldeneTepper, 8c^er!)ia og Xatisg kaldede, figlp 

rerede og af alle Slags Farver, som her ere meest bekiente under Navn af tur-

Tepper; de selges scedvanlig ester Vagten, og gielde fra z til 8 o Du-

eater; saaog gisres adskillige Slags Straa- og Q.viste - Tepper, Matter og 

Kurve. Af Sabe-Syder? gives ister mange i Uabat og og af Potte

magere i k?es og Uslim. 

Blant ere Skoemagere, Smede, Remme-Snidere og 

Sadelmagere de fornemmeste ; nogle faa Garvere tilberede de bekiente Maro-

«ZUM3 

*) Hvor de facier Salpeter, er mig ubekknt, men jcg har ftet Mcyngde deraf paa 
gamle Mur?. 
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e^umZ eller Skind, hvoraf de beste rode faaes i I^eg og de beste gule i 
Marokos; det beste Saale-Lc?der prepareres i hvis 8L^LrI)i! eller 

L^mlzuser derfore fores over det hele Rige. Paa Snedkere, Timmerincend 

og Muurmestere er der ikke Oversisdighed, men Skroedere fattes ikke iscer blant 

Guldsmedene ere alle , der srakre i dette som alt andet, og 

giere siet Arbeide. Nogle saa Bosse - Smede holdes ogs^a der for store Ksnst-

nere; ligesom i Almindelighed alle Haandv^rks-Folk ere hsit agtede, siden der 

i Landet ere kuns faa Fornemme. 

9 Kapitel. 

Om Handelen. 

en fsrste Handels-Expedition paa Mgrokos ffal vcere glort af en Engels-

mand ved Navn som 1551 med sit eget Skib skal 

have h km fort 2 lngurjlks Pnntser, hvis Historie man ikke med; og Aaret 

derpaa kom han igien til og hvor han ffal have ladet med Suk

ker, Dadeler og Mandler. Siden den Tid haver Retourerne merkelig tilta

get, som herefter anmerkes. Der er tilforn meldet om de der vcerende Kiob-

mcends Huse, at det ciLQiI<L iriL2nl!<E Cor-?pagnie er ophccver, og ftlgelig at 

Handelen er fri; en Landsmand derfor, som maatte have Speculation paa 

denne Handel, kan samle sig et Begreb derom af dette Capitel«. Det er ei let 

at bedomme, om propre eller egen Handel fo.r et simpe! Huus er fsrdeelagtiq eller 

ikke; at fortiene Penge homger meest af KwbmandenS Krcefter, Vittighed oq 

Flid, Tiderne og visse lykkelige Tilfa-lde; men at bevare det fortiente flyder til-

deels af Kongens Jnfald, og Nationens og Landets besynderlige Omstcmdiche-

der. Dette kan dog siges med Vished, at en Commissionair eller Factor ikke 

lettelig kan tabe uden ved sin egen Forseelse; overordentlige Havener ved Jn-

Ji 2 byg-
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byggernes Overlast og Overmagt kan ikke blive for hans Regning, og han kan 

altid i Forveien see sin soniente Commission ude af Landet eLer paa mange andre 

Maader i Sikkerhed. Vi ville anmcrke det fornemmeste af hvad, som angaaer 

den Handel. 

^  2.  

De Vahrer, fom med meest Fordeel afsettes der i Landets ere fslgende: 

paa maurisk kaldet moles i z 

Sorter, bekiente under Navn af 8eA0n6o og Zaliv , er en grov og 

gemeen Klcede; af Lai^o, som det ringeste, scrlges langt meer end af det an

det, og den meest begierliqe Farve er red, dernest blaa og gren, men ei andre 

Farver. Den scedvanlige PriiS paa /^.!cc) er 5 oc> ^ for 2 halve Stykker, paa 

8eAOn6o 400-^-, og paa ^atlo zooa 340-^. Bv0M gaaer 

ogfaa af, men ikke i store Partier. 

<-^o M'If er begierlig; 

Skarlagenet f«lges for 16 a 17 en Alen, det Violet 15X16^; og dette, 

ligesom alt Klcede, gaaer best af i Efteraaret. 

Paa have de endnu ikke faaet ret Smag; det, fom den 

Tid kom der over, var for godt og for kostbart; men de, som fik noget deraf til 

Forcering, kunde ikke noksom rose det. 

Lemmernes Uala, nemlig hei-rede, blaa, grenne 

og sorte, selges for 140 » 6c> ^ 1 oo Alen. 

?IZLiI!e8 rovses de hele merba falges for 

68 a 86 de halve emtlienia for z 2 a Z8 og de af Qvart 

Storrelse ^.0^ for 14a l 6 ^ af de fineste, og ere dog ikke begierlige. 

ere meget elskede, og scelgeS for 1 io ̂  126 ^ 

1 o O Alen. 

"I'oiZe 6e 8c ^ I^me8^ assorteret af^ og ^ fcelges for 125 

LretZAnes I^IgrijL^a ere meget afsettelige 

og gielde gemeenlig 40 a 50 ^ Parret eller 10 ftanffe Alen. 

Oico 
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vi'to tv^Ice eller eftevgwvtk (^rst^Znes contref3ite8) 

Xamera Kamiiiilca, de brede Mia betales med Z8 a 40 og de småle 

Dieks med z 2 a z 6 ^ Parret. 

(^inbrZ^8 ^5)^" llauia scrlges for 40 a 

5 o ^ Parret. 

I^rZnl^e (Ureas Xris gielder der 1 20 ^ 1 oo Alen. ^n-

6ilo fine og brede har samme Pciis; de småle gielde kuns i c-O 

^ oo Alen. brede jalges som de e^Aelll^L) men de småle !wl-

!ancj^.e gielde kuns 40^60^100 Alen. 

"I^oile c^e "I'l'o/e gielder 170a 1 8 o ^ 1 vv Alen. 

Osn^bruA LM'ttd LI^3M bes, bruges meest til Telter, og 

scelges for 50 a 6c> ^ i  oo Alen^ og, ligesom alle Lårreder, settes beft af i  

.JUMO og ^!2U0. 

Tm i isss^ir gielder 200 lov Pd» men har ei 

stor Aftrak. 

ItM stil ^lecZic! Lei^amo er vel den allerbefte 

Artikel, som man kan bringe, ister om ingen Forraad er i Landet. Man faaer 

50a i OO -j/- og derover for 150 Pd. Der udsoges tynde Singer, hvor

ved Smeddene har mindst Arbeide; og de afsettes best i 8epcem!)ei', 

og November. Norsk IkM kalde de ^ Elleman; det er ei saa be-

aierligt som det andet, men er dog afsettelig medFordeel, og mere agtet end der 

svende, som ingen vilde kiebe uden i Ned. 

Cgstaal fra I)2N^IA ^ gielder 60365-^- I OO Pd. 

SbM 2  Tommer lang betales med I  OO Z Tom
mer 8  O ^ og 4  Tommer med ?O  ̂  IOV Pd. 

Staal-Traad No-. 2 ,  z, 4 ,  gielder 5  a 6  A 
Nullen. 

Messing-Bekkener 1^8 Md? 270 u zc>O for ioo Pd. 

AilUN Lcki!) bruges meget i Landet og salges for 46 a 48 

10O Pd. Den romerne er den kiereste og koster 8 o 

Ji Z 5ou-
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(^OUperole Zsro^la er ikke meget i Priis, mffisnt det' behsves 

til at farve /XrsberQLL Telter; det sniges for 2O lov Pd. i Zemembsr 

og O^obsr. 

(Zommelalc paa Trnet eller Stokken, gielder 

4OO ^ 5QO ^ x 0O Pd. 

gaaer vel af, og sniges for 2OO a ZOO-^ l Oc> Pd» 

Jngeftt LkenlA^sbil gielder 6 o ^ 6 5 ^ for looPd. 

Ntgklk^t sælges for 20 a 2 Z ^ 1 Pd. 

T^tt ^ei) maaevnre godt og koster -IQ A IZ I Pd. 

Top-Sukker A-OZ- 2 AZ Pd. a Toppen, giel

der 2 )' o i O o Pd» Rsttl SukktV 8Kor <^0^52 z meget Hvidt, 150a 

2OO ^ IQQ Pd» 

Flaske-Kieldtre ^ralZ^irZt gielder 160 a 2OO IOO 

Flasker. 

Bu.rbows-Kamme scelges for 8o a 110 ^ IQ0 

Dosin. 

Z-l0^3n6sk PgpilV ^sl.Z XarAt gielder alleneste zo ^ 1 Riis. 

BraWkN-TvE kan ogfaa afsettes og snlgeS for 16c> 170 ̂  1 oc> Pd. 

Ei)MNtV NerlAliQQ baade runde HZ lange, fcelges efter deres 

Meget forMellige Qvaliteter. 

Svovel, ?vlunitwn og Skibs - Materialer ere gode Ar-

Bkler; men Kongen ene lader dem komme for egen Regning. 

Tvende Gange omAaret nemlig i og ^lZAuKmaae disse foreskrevne 

Vahrer ankomme til Laudet. Man selger ikke meget sorCsmptarttes Penge paa 

eengang, da de, som have Penge, tor ikke vcere det bekient, men man tager 

Vahrer for Vahrer, hvilket ganste vist er den beste Handel; thi man maae 

ellers nodvendig give Credit, og altid vente, at en Trediedeel deraf aldrig bliver 

udbetalt, men afgiores hv ergang ved uye Credit; hvorsore Kiobmanden n:aae in-

^ette sine Priser saaledes, at haner Mdeslss for den ommelte tredie Deel. 

Nogle Kwbmemd paastaaede, at der af europ3.ill<e Vahrer kan afsettes 

om Aaret for 400 a 500 tusinde Piastres, og paa nogle profiteres 20 

d^M0) paa andre ic>, og paa andre inlet. ' §, 



Handelen i Mr6I<o5. 255 

§. z-
Iblant en Hob klecour-Vtihrer, som der gives, ere de efterfsigende 

6 Slags de betydeligste: 

UH som har varet en god Artikel tilforn, isår strax efter 

Pesten ^.0. 1750, da man paa eengang kunde tcelle 2 o Skibe paa Rheden ved 

som alle bleve fyldte med Uld; det kostede da kuns 8 a 9 ^ !OO Pd.; 

men nn faaer man sammesteds sielden nok, for at lade z Skibe, enDont man 

betaler zoaZ4 ̂  ic>O Pd. hvilket kommer af Folkets Tiltagelse der i 

Landet, som nesten ikke klcede sig i andet end uldent; desuden opkiober Lre-

Izerne alt hvad de kan faae, og betaler de! dyre, siden de selv have faa eller in

gen Faar; saa det lader til, at der om kort Tid ikke vi! blive mere Uld at faae 

til Retourer. Ulden inkommer fra Landet i Nsrezo, og holder ved mul 

Auil. Den anden Klipning begynder i 8Lr)temi)er og varer ei lange. Til 

at inkiobe denne Uld paa Torvet behoves reede Penge, hvormed enhver fornuf

tig Kiobmand har i Forveien forsynet sig, for at faae Ulden fra ferfte Haand af 

irakerne. Man lader den vel kisbe ved en ellermen kiender 

man ei felv dualiteten, saa bliver man vist bedraget; altsaa tager man ei mod 

AZMh U!d, kaldet, som siden brcender sammen og bedcerver 

det gode; Synet kan heri ei vare tilstrækkelig; men naar man foler paa det, be

findes det mere kold end det andet. Uld kaldes 

som allerede erbedarvet, er guult og tort, og har ingen Olie hos sig ; det 

samme kan og saa siges om 2 til z Aars GMAMSl Uld, kaldet. 

Man tager sig ogfaa i Agt for Sand og Faare-Skarn, 

som deels sidder fast, og deels af Graderne stikkes ind i hver som 

bor hange sammen. Den fineste og beste U!d kommer fra Provincerne 

og som gaaer til 8-M, men den meeste kommer fra 8ie6!N3) 

og DukaZa. Endelig er at marke, at Uld, som giemmes i 

Magasinet tager til i Vagt, og at den med meest Fordesl afsattes i 

Vox 

*) Jeg horer af en Kisbmand fra ^larleiUs, at det nu gie!der fast dobbelt saa meget. 
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8cI^MT faaes best af Graderne, endffiont de nu ogsaa for-

falffe samme, og blande det medTalg intil 20 sanu medBonne-

Meel, Olie, og undertiden store Stene; hvorfore man hugger Voxet i Styk

ker, og eraminerer det med Fingrene, ved hvilke det gode Vox ikke hcenger fast; 

men for at udfinde Melet, maae man smelte noget af Voxet og komme det paa 

et Stykke Papiir. Den scedvanlig Priis er en for Pundet; men da 1 50 

Pund koster i Told 104 saa sces, at man allenesie kieberVox for at faae sin 

Capital ud afLandet Det kommer ind hele Karet igiennem, dog det meste i 
og Mav. Det som giemmeL i Magasinet eet Aar tager 2 Lent 

af i Vcrgt, da det oedcs af et Slags Orme. Hele.Landets Producter vi! neppe 

belebe sig til 5 oOo t^uimanx; et regnes for 1 oo Pd. Det afscet-

tes best i Nsrseille og I^0n60n. 

Tsrre Ore-Huder faaer man af Graderne ved at 

give dem Jern, og er en sordeelagtig Artikel; inan seer efter at de ere store , 

torre og uden Huller, da ic> a 12 paa Pd. koster 25 8 a 10 paa 

1 Oo Pd. 28^, og 6 a 8 paa 10c> Pd. zo ^; nogle Derer Hoved og Hale 
af, som veier meget. De afscettes godt j Marieiile. 

(Znmme er ei af saa god Qualite som 

det, der kommer fra 8ene^a!, og man bor ei inkiobe det, uden man jo fra 

har Efterretning om, at det er begierlig; dets Priis er derfor ulige, 

nemlig fra z 5 ^65 i o v Pd. Man udsoger det som er hvidt og fri for 

alt for meget Stov. (Zomme kaldes (Zrala, gives ei i 

Overffedighed, men er af god Qualite. Det afscettes best i un-

tagen naar det siaaer Feil i LeneAgl, da det fordeelagtigst s-elges i 

Rm Kobber faaes i for 70-^ IQO Pd. 

Gammelt Kobber koster gemeenlig I ̂  I P. og begge gi

ver god Regning. Det sælges best i NariLillL. 

Mand-

I.S0 gfiic. fortc?llcr, at Jnbygcrne i i hans Tid, emtrent 1513, vare 

saa uvidende om Voxets Brug, at de kastide det bort, efter at have skilt Hon

ningen derfra. 
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gives ogsaa i ̂Ag6er i temmelig Mangde, mm 
de ere smaa, og den Handel er ikke meget fordeelagtig. De gaaer best af i 

MMr eller Munl-Esstv LerAal har man siden 1766 begyndt 

at udfore; et Farter fi? forst Lov til at bringe dem ud imod en liden 

Forcering til Kongen; derpaa kom adMllige andre Un^eNce for at kiebe Muler, 

som de vilde sende til de Zmeriesn^e Sukker-Colonier, men da blev det alle

neste tilladt i og 8uii'Z, imod at erlegge 5 Piastres for Hver i Told, 

som var taaleligt, siden de kunde kiobes for 15 til 4c) Ducater 

begynder at blive en god Handels-Artikel; 1 oo Pund 

koster gemeenlig ^ o /' , som i siette Olie-Aar i Europa giver god Regnings). 

Den presses ikke af Oliven, men af ^rZsn, og bruges i I^uropa alleneste i 

Fabriquerne isar i ̂larlciile til S abe. 

§. 4. 

Af alle Vahrer, som kommer in) i Landet, erlegges i Told 1 o per (^en-

mm in (siden 1767 alleneste 8 per il!ent. i 8uir3 og ^araiiek) 

og af Jern 1 5 per , som fortoldes ved en Kaicj tV^ersL eller Havne-

Foged og 2 , hvorved oste Eouverneuren og andre Kongelige 

Betientere ere tilstede. De annamede Told - Vahrer lader Kongen jalge til ̂ 6-

6erne for en hoi PriiS, givende dem at betanke, hvorledes de kan faae deres 

Penge igien. 

Der bliver ofte giort nye ^I Z^esel) eller Told-Rol

ler, eftersom Kongen seer sin Fordeel; den efterfelgende er af 1766, til hvil

ken jeg vi! foie den da varende courante Pnis. 

Vox 
*) Nu horer >'?g af Hr- Commcrce-Naad Kouliiup, at intil 1768 Aars Udgang M 

henim/>d 4000 Muler vnv ndstibede, hvorover?llnmen bcgynts at knurre, saa at 

baade Tilladelsen cr inffrcrnket, Befterne dyrer?, og Tolden 

Hr Commerce- Naodlvoukrup haver anmærket, at i ! 76 8 og -769 kan vel vcrre ud« 

skibet >OO tilsinde <^ui>irsux Olie, og at der fra KlsiMos Stad allene aarlig kan 

ndgaae Zo tusinde <^u>ntaux. 

F k 
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1 5 0  P d .  k o s t e r  1 5 0  A -  o g  b e t a l e r  i  T o l d  

Uld ! OO Pd. - ZO - - - - -  - I O 
Kobber I OO Pd. -- 7 Oa I OO-^ - - - - 36 
Aito i Flus I OO Pd. - 1 OO - - - - - i8 
Mandler I O 0  Pd. -- 7O - - - - - 9 
Gomiue I O0 Pd. -- 45 27  
Orebnder IOO Pd. --  2  5  u ZO-^ - - ? - 3 
I Zsrlze perills I 5 O  Pd. - 140 ^ (deraf gieres Orseille) 27  

1 8 Stykker 

2  r Stykker 

I O O Pd. 

rvdt, Stykket 5  

Dito gule ------ 4 

I O O  P d .  - - - - -  I Z O  

Olie iOO Pd. - - - Zs ^ 

Struds-Fier, sorte i  Pd. 15^50 

Alti) hvl^e 100 Stykker - 25  

Elefant-Teender iOO Pd. - 250 

Geede-SkmA ivv Stykker - 200 ^ 

Nln6 iOO Pd. ----- 25-^ ----- 3 ^ 
sen Mineral), Viol-Roed, Granat-Skaller, Iscp, Dadeler, 

Rosiner, (en Roed), RZZsuI (en scebeagtig Jord), (en 

Gummi), 8ed (en Urt), (en Gummi), 8iWn (et Slags Fro), 

(en Mineral), Dbes ogsaa ud; men de ere af liden Betydenhed , og 

as nogle betales i Told z af andre betales intet. 

§- 5-

kaldes og er loo Pd. 

Krud eller i Stedet 2OO i O Kugler paa 5^8 Pd. eller i Stedet 40 

og i Penge 5O Til den ferste, fom seer Skibet z til dcn ferfte ud-

gaaende Baad eller Barque ic> og andre smaae Omkostninger til Sse-Fol-

kene 2 o 

§> 6. 
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§. 6. 

Jvdt-Rtk/ kaldet I^Ql5 el i l iu6, er en Inkomst, som 

blev tillagt Hof-Ieden Msimoran af Mu!ei Ismai!, men nu oppebåres af 

Kongen, og er ^ per d!enmm afVahrernes Vc?rdie ester Vurdering. 

§- 7. 

(^vmrmKon regnes 2zper d!enmm af Salg, 2 per d!enmm af 

Jnkiob og PLI' Lenmm af rede Penge , I per (^enmm for Lourets^e 

og !VlAAZii.^gv'S ) i per Ovarie orciu^ure, og i per Lenc 6el 

(I^re^ere. Andre Handels - Omkostninger regnes saaledes: 5 paa lc> o Pd. 

Uld inpakket i Lcrrret; zpaa l OQ Pd. Vor, Gummi, Mandler, Kobber, 

Olie, Huder !c.; 5 for en Courier en Dags Reife foruden 2 Llsr-^iller til 

daglig Underholding; : Fragt af 1 c>o Pd» hver Dags Reife. Til Handels 

Omkostninger herer ogsaa de Forceringer, som en Kiebmand nedvendig maae 

gisre kil Kongen, Gouverneuren og de fornemmeste Ns^rer, med hvilke han 

har noget at bestille; dog forstaaes ikke herunder de Omkostninger, som det 

Slags Kiebmcend foraarsage, der agere politiske Kandestøbere, og med 

Magt tra'uge sig ind i Stats- og Hof-Sager, som intet Sted haver i deres 

Kramboder; faadanne blive vel Kongens Favoriter, saa lcmge de brav spendere; 

men siden leer han og andre dem ud ester Fortieneste. 

§. 8. 

Deres eget AlM-MM kalde de Olira, paa franssd?ou6ee, som 

forholder sig saaledes : 1 uo Allen i gier 1 z O D^ra; 1 /^une i 

gior 2^ Dl^rs^ 1 i I^xmteZ gier 2? i (^roelileti 

gier ogfaa 2 ^ Olira; 1 V?-rr2 i 8po.nien gier ! z Ol^rg ; en Ulm i vZN-

nemark gier i ̂ D'nrZ; og 5 i gier 1 z Dl^rs. Et fremmed 

Alen - ivsaal kalde de sædvanlig 8 aer et opdigtet Maal, 

hvorefter st-elges Hvede, Byg, Salt og ^r^2N-Olie, indeholdende i/^A3(Zer 

12 o Pd., i 8uira og Mgrokos 6 O Pd. og i 5 c> Pd. XuZa er 

Kk 2 et 
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et virkelig Maal for Oliven-Olie ?c. indeholdende 22 Pd.; er et 

virkeligt Maal for alle andre Ting, som regnes for sierde Delen af en 

§- 9-

100 Pd. i  Mar6!v08 er 105 Pd. i  Xisdenkavn og 

og ? 2 5 Pd. i Maz'leills, 1 o 6 Pd. i ?ari'8 og 11 o Pd. i d^dix. Et siort 

i 8ala er 12 5 Pd. og i /Vsti 1 5 o Pd. Det, som de kalde el-

er 7 5 Pd. Deres Vo:gt reguleres flittig af enNocekelLb som 

derover har Opsigt i hver Bye, desuagtet har Bedragerie dog Sted 

§. lO. 

Endnu kan anmerkeS , at Kl)N! vilde blive en af de beste Retourer , 

dersom den Tilladelse maatte vedvare, som i Aarene 1766 og 1767 blev givet 

til dets Udsorsel, imod at betale Tolden i ̂unition, nemlig for 20 Scekker 

Hvede hver paa 150 Pd., item for 2 5 Scekker Byg, i vO Pd. Krud; men 

det vil nok ikke vedvare loengere end til Kongen har Murmion nok Vah-

rerne fsres i Landet fra et Sted til et andet paa Cameler eller Muler, hvilke 

leies af en ^emel som ^uropTerne kalde men de maae 

vel inpakkes, og i Regntiden insyes i Skind, og inretteS 2 Pakker til hver Bcest, 

nemlig 

') Hr. Commerce-Naad Koulirup har anmerket, at efter den allernyeste Inretning 

ffal ioo Pd liden l^uincat holde Vcrgt med 1680 spanffe ?Lt2cczner, hvor

efter Speccrier scelges paa alle Steder, samt Told beregnes af Uld, Olie, Kobber, 

Huder zc- Et stort (Zumrzl skal overalt vare !Zc> Pd. hvorefter sælges Kisd, 

Smsr, Frugter, Olie i smaa Partier og S«be, st^mt derefter beregnes Tolden 

af Vex og Jern. Et (Zuima! Kul-Vcegt ffal have -Zi Pd., hvorefter vasket 

Uld, Kul, Tm, Meloner og desiige salges. 

Der stal efter Hr- Commerce-Naad Kvuliiupz Beretning virkeliqen have v»ret et 

Opror, i hvilket dellerne borttoge en Transport af zoo (^mraux M^s! , som 

ssulde have vceret udsort imod Told i kwmtion ; og dceite det ud blant de 

Geistlige og de Fattige; hvilket Kongen maitte lade passere. Imidlertid blev 

baade Udssrsclens Tilladelse inskrcentet og Prisen saa hoi, at dcr fast intet mere 

kan vindes ved dcnne Handel. " 
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nemlig til en Cameel 6c>o Pd. og til en Mule zoo Pd. Med en bekient 

I^emel kan man vcere temmelig sikker baade paa Vahrerne og deres Medhand-

ling underveis. Til Handelen herer ogsaa Correspondance i Landet; men da 

her ingen Poster gives, saa befordres Brevene ved Courierer, som de kalde 

Ui'Ivas. Saadan een lober gemeenlig 6 Dages Reise for z Ducater 

etter zo foruden sine 2 Blankiller i daglig Fortcering; men som han ogsaa 

vil putte dem i Lommen, saa forsyner han sig imidlertid med en Pose fuld af 

branket Meel og en liden Treeffaal; naar da Hunger minder ham, siaaer han 

Vand paa Meelet, rorer det sammen med Fingeren, og slubrer det ind med me

gen Apetit, hvilket holder ham sund og let til at lobe. Ved alle Comracter og 

Udbetalinger maae en forsigtig Kisbmand forsyne sig med Documenter, gione 

for eller pudlici, som tzerfore faaer 4^6 Blankiller. Man 

bor aldrig forlade sig paa nogen mundlig Accord, enffiont man beholder Vah

rerne hos sig; thi Mauren tager sine Ord tilbage, naar han har solgt sine egne 

Vahrer af samme Slags. Til Forsigtighed horer ogsaa, aldrig at voere Kongen 

noget fyldig; og endelig at en Kiobmand forend sit Skibs Ankomst bor have sin 

Retour- Ladning fcerdig liggende. 

§. 

Eengang om Aaret sender de Kiobmand med Karavanen til 

U'ek-! adffillige Vahrer, faafom: siint Klcede, Strudssier zc. men brin

ge sielden andet tilbage end stribede Silke-Teier, som nn ogsaa eftcrgio-

res i l^esz samt raa Bomuld og Silke, som de ogsaa vel faaer fra Linien og 

men da maae betale Told deraf. De sende ogsaa gemeenlig eengang 

om Aaret en Karavane til Grcendserne aslIMNLZ, nemlig hvor de 

bringer Tobak, Salt, baade raa Uld og uldene Toier samt Silke-Stoffer og 

Lårreder af alle Slags, som de omvexle for Guld-Korn, Skruds-

sier og sielden Elfenbeen; de ^al have nogle 1 vo Cameler, hvoraf en storDeel 

ei boere andet end Vand; th: paa hin Side af 8^8 Ml de i 20 Dage ikke sinde 

en Draabe Vand. De fortcrlle, at ikke gaaer ind i 

Land; men begiver sig paa et vist Ste) ved Grcendserne, hvor enhver viser sine 

Kk z Vahrer 
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Bah rer frem, og verler dem fast uden at lukke Munden op. Anzaaende 

rernes videre inbyrdes Handel, da have de i dc storste Gader Kramboder uden 

Dsrre, men med et dobbelt Vindue saaledeS inrettet, at naar Krccmmeren luk

ker op fra Gaden, falder det halve Vindue ned, og det overste halve heftes op; 

hvorpaa han kryber derind, og har sine Vahrer faaledes rangerede, at han, 

uden at staae op, kan give enhver, hvad han haver at sielge. Af foreftaaende 

kan en Kisbmand faae et temmeligt Begreb om den 

Handel; thi hvad Netour-Vahrerne giver af sig i , samt hvad de eu-

Vahrer koster i Jnkieb, det overlades hans egen Jnsigt^ 

§. 12. 

En Efterretning om Mynten synes ikke at vcere upasselig i det Capitel om 

Handelen. ere AZynte- Mestere, og de vide mesterligen at forfalffe 

Pengene med Kobber, i hvor noie de end paapasses; thi Kongen vil, at alle 

hans Penge ff'ulde vcere af god eller Gehalt. En fpanff gielder 

9 ^ til Tolds Afbetaling, men i Handelen stiger og falder den fra 8z til 8Z ^ 

og i Mynthufet giver den 8^ ^ for andre end Kongen, som der faaer 9 da 

Myntmefteren maae see, hvorledes han faaer sin Myttte-Lon ud, hvilket foraar--

sager flet og oste aldeles falff Mynt ^). En hullet ?ialirL gielder 6 z 

k 7 

Egentlig I'slc, cZuro (li'aesom naar vi sige: en god eller Rigs? Dalcr); thi 8p?.n!sins 
have ogsaa eornenre, en opdigtet ringere Mynt, (som naar vi siqc: ei? siet Ha

ler ) de kalde den ogsaa , som er laant af /VradsliiL, der forst.' s.ang 

kaldte den Lu-laka. klaursrne sige l<ial, de kalde den une ?iaKrs 

ions, og vi give den sadvanlig Navn af i Anledning af de derpaa 

prcegede I lercuI Is  Swtter. 
H". Commerce - Raad !<c>ukrup har saqt miq , at i ̂ 0. 1769 blev 

i  o g I^leliNLs forpagtet for 50000 Mark, i Ivm-gisc!- for l2QO Muk, i 
Aabat Kongens Regning til at inkisbe Uld og Vox; at en i Han

del altid skal gielde 8^ Mark. 

kigl^ie tiouee er en ordentlig spåns? 6uro af hvilken Tn^Nsenclei-ne i 
dr3ltNr siaaer et Stykke i Midlen, noget mere end en Mark v^rd, formodentlig 
for at behovs Scm paa Scedct, hv^lkct ^Siemeed dog ikke opnaaes. 



^ XXX!1I 

-^2.. 





Handelen i 26^ 

a 7 En Guld - Dncat, kaldet NelduX ^^--0 ?ller cleliel) giel--

dcr fra 14 til 1 6 En Dncat i Regning, MeMI, er opdigtet og 

tages for 1 o en ^ eller Once kalde de ogsaa I^isl emta Lidi 

MokamL^ denne Solv-Mynt gielder 4 LlZnIvZllLr) endffiont den indehol

der kuns i Va?rdi. en Sslv-5Nynt, ftm IZuro-

pTLrne kalde LlZN^ille, ernesten faa meget som 4 Skilling 62M5L eller 24 

mauriske En 1^8 er en liden Kcbber- Mynt, som undertiden 

var saa ringe, at deraf gik 80 paa en Mullins. Nu skal deres Myntning 

vnre forpagtet til en Bierg - Barker i 8^3, ogioo Pd.Kobber ffal give 1 5 O 

i ̂U8. Man maae tage sig i Agt for falske Penge iscer blant , som 

Ver horer erfarne ^66^5 til at kiende og udssge; de ere ofte saa beklippede at 

man maae have ved Haanden en liden Vagt, naar man tager mod Penge; 

denne besynderlige Vcegt, kaldet, er giort as Trcr, og er afbildet 

paaXVII 7. Hoorpaa man legger Mynten, som da falder ned, 

vm den er vcrgtig nok, hvis ikke bliver den casseret. 

§.  iZ» 

Foregaaende Anmerkninger om Mynten vare meest for de Handlende; de 

esterfolgende ere meeft for deCurieufts, og angaaer atleneste nogle as de Mynter, 

lom jeg har brag! med mig derfra. (See XXXII!.) 

i. I Iversen: 

2 : Een Gud , Ivloksmec! Guds Apostel , Guds 

Ord. I Omffriften 

^ )z ^ sil ^ 

^.^.1) > I: I den forbarmende og barmhjertige Gttds 

Navn, Gud v.-?r naadig vor Herre og Familie og -° --

Gud 

Det ^)rd L?mm6ng kommer overe-'Ns med vet spanske Th'm^na, danj?e A'ittcM 
og ma.-.^e d-t ftansse /Xumone; i cZualis kalde ^Laui-<-rne det 

og i tzlisc Ivlul^nsr 
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Gud er een, de? er ingen Gud uden han, den barmhjertige SI for

barmende. Paa ^everten findes: ^ ^ 

Takket og lovet vccre Gud, og 

Hielp og Kraft ved Gud. Omskristen ^ 

— — — — — I: Han er den forste og 

den sidste og den recne og — — — — 

Den veier l Ouuntin 1 i Gran Apothequer-Vcegt. 

1^0. 2. En Diko l:dt mindre med samme Skrift, men dog af anden Prng. 

^?O. z. Er Kuli Skrift, i hvis Averse staaer disse Ord : 

^ ^ ^ ^ ^ o ' e r 

er ingm Gud uden den store Gud, hans Apostel, de 

Troendes Forste . . Omskriften kan jeg ei lcese. Paa 

Reversen lcrfts Imam /Vl)6 

, de Troendes Forste. Den veier 1 ̂  Quintin Ap. Vcegt. 

1^0. 4. Er ogsaa Paa Aversen lceseS temmelig tydelig : 

F o r s t e n " I ' a s i l n ,  s o m  s k a l  

Have bygt Nsrv^os ^0. 1069. Denne i saa mange Aar vel 

konserverede Mynt veier 1 Qvint. 7 Gr. Ap. V. 

1^0. 5. Er en af denne Konges Guld-Tucater med sie: Prceg. I Aversen 

staaer: ^ I: HertM 

SSN- Paa Reversen: ^ ̂ ! 

O: Gud er Sandhed, og hielper den klare Sandhed. Paa begge 

Sider er Omskrift, men samme er tildeels afklippet eg tildeels ulå

selig. Den veier 2 ScruM 16 Gran Ap. Veegt. 

Selv - Mynter. 
1^0. 6. Er af Kobberstikkeren sat sorkeert, saa at det everste vender ned. Den 

er cn as denne Ko:-.geS, som gielder eller 

lei', og haver paa begge Sider ikke ondet end Mynte-Stedet og 

Aarstallet, naar den er stagen, nemlig , 180 <^/^> 

o: Slagen ^ 8uirL (NoAv^or) ^v. 1766. 

^Io. 7. 
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^0. 7. Er en ^luluna as denne Konges, paa hvis Averse lceseS hans Navn 

^ «>^ I: Herren MoIiamecZ Len 

Paa Reversen 1177 I: I Byen 

^sti ̂ 0. 176 z» 

1^0. 8. Er en af Mulei Ismaels L!an^i!Ier, som holdes for de beste i Lan

det. I Aversen lnses dette: »1^1 I: Guder 

Sandhed  og  unders to t te r  Sandhed .  I  Kanten  s iaaer :  111  8  

O: flagen 1702. Paa Reversen: ^ 

I: Der er ingen Gud uden den sande Gud, al Anordning tilkom

mer Gud. 

Klo. 1 o. Er ogsaa af de gode gamle LZ2n!<z'!!er) paa Aversen sees: 

. . . I: Lkali^en N0^ame6 ̂ iel^ee^l. 

Reversen er som den soregaaende. 

1^0. 11. Denne og efterfølgende ere af de befynderlige, som sielden findes uden 

om ^raderinclernes Halse; denne er af fiint Selv og tykkere end 

de andre. I Aversen lc?seS 

o: De Troendes Forste ^bu Mo^ame6 Reversen 

som forrige. 

12. Har Skrift , hvoraf paa den ene Side ikke vel kan lceseS 

uden c): De Troendes Forste; men paa den an

den Side er klart det sædvanlige 

I>l0. iz. Er halv Xuni!<) og har i Aversen disse Ord: sllj 

I: Gud er vor Herre, ^Vlokameci vor 

Apostel, ^!meke6i vor Zmam. Paa Reversen: A 

^ ̂  ^ 1 I: Der er ingen Gud uden den sande 

Gud; al Anordning ylkommer Gud; Der er ikke Storke uden 

ved Gud. 

I>l0. 14. Er ogsaa firkantet men mindre, paa Aversen staaer: xDI 

I: Gud er vor Herre, 

rne6 vor Apostel, Koranen vor Imaly. Reversen som forrige. 

Ll 15. 
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15. Har got Solv, paa Aversen staaer: 

^: /Vb6 ^N2ms6, be Troendes Forste. Paa Reversen: 

xl) I: Gud, alle Tings Herre, vcere lovet. 

Kobber-^lulene have altid flet Prceg og sielden nogen Skrift. 

§.  14. 

Til ydermere Oplysning og Esterretning for de AgNs?^, som enten 

maatte handle eller fare paa ^lLr6I<O.8) eller have nsget medUndersaatterne der 

i Landet at bestille, folger her et Udtog af Freds-Tractaten, som blev sluttet 

imellem Dannemark og ^larokos den 18 17 5 z (mauQlkOamm 

16 8cl^a!)an 1166) for saa vidt som her har Sted. 

Art 6. 

Enhver dgnsk Kiobmand kan der i Landet vcere forvisset om en fuldkom

men Oprigtighed og Sikkerhed. Ingen af en ande» Nation skal 

have Fortrinet for en AMlsk/ eller agtes hoiere end den. 

Art. 7. 
Naar et Skib maatte bringe r.ogle af si ae allerede i cn 

Havn fortoldede Vahre til en anden Havn i ̂Mi'6kyZ, skal deraf ikke paa ny 

betales Told. Der skal ikke betales Told af de om Bord vcsrende Vahrer, som 

ere destinerede andensteds hen. Af Nmimnn og Skibsbygnings - Matcrialier 

betales ingen Told. 

Art 8-

Dersom en marokis^ Kaper kommer et Kwbmands-Skib i 
Mode, og vi! see hans Pas, Pal den alleneste sende 2 Mand om Bord paa det 

Skib, og naar Passet er efterseet, Ml de vende tilbage igien, uden 

at begieere eller tage det mindste, eller fornærme de i nogen Maade. 

Art 9. 
Om noget Skib enten ved Storm eller anden Ulykke skulde drive 

ekler kastes paa Kysterne, da Ml det intet af IVlLrnkerne fratages eller bort-

fores for en Skillings Vcerdi; men dersom det Milde behsve Hielp, da Ml 

UaroIverQe staae det bi; og det Ml ikke betale Told uden af de Vahrer, som 

deraf 
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deraf salges i Landet. Saaog ffal dem anvises et eget Sted, for at begrave 

deres Dede. 

Art. 1 o. 

(^onlulen, Kisbmcendene og alle Undersaatter kan reise overalt 

i de marokilke Lande uden nogen Forhindring Om nogen AtlNs? doer 

der, uden at efterlade en Arving der paa Stedet, skal Lonluien vcere Skifter-

Forvalter, og modtage hansEffecter. 

Art. 11. 
Ingen Naur maae tvinge nogen Awlsk til at scrlge sine Vahrer under 

deres Vc?rdi; ikke heller maae den indlade Vahrer i hans Fartoi med Magt og 

imod hans gode Vitlie. Ingen Matros maae tages med Magt af et 

Skib. 

Art. 12. 
Om der opkommer nogen Trcette imellem en Anni? og en Naur uden at 

man veed, hvo der har Ret, da ffal eller ogsaa Gouverneuren paa Ste

det domme imellem dem. 

Art- iz. 
I Tilfalde as Fredsbrud skal de have 6 Maaneders Tid, for 

at begive sig bort med deres Midler, Essetter og alt hvad dem tilhorer; og de 

skal kunde ved Retten lade inddrive alt hvad de have tilgode. 

Art. 14. 

Hvo, enten af de Danske eller , som soger at Srekke Freden, 

skal straffes , hver af sin Konge. 

Art. 16. 

konsulens BoeM skal varei'Mre, og ingen skal krnve ham noget, 

lidet eller stort; ingen ffal gaae ind i hans eller de andre Huse imod 

deres gode Villie, uden efter Forstens Tilladelse. 

Ll 2 Art. 18. 

») I ?re!immg!!-5i-ne stas?r, ^ dersom nogen Dansk bliver Verovtt noget i de ms-
Lande, faa ffal Fo:ste!Z v^re derfor. 
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Art. 18-

Forsten giver et Huus til LonluIenZ Residenz; og baade han og alle 

DlMAe Ml kunde kiobe deres Provisioner for den gangbare Priis saavel for 

dem selv som for deres Skibes Mandffab. 

Art. 19. 

Baade (konsulens og Kiobmcendenes Domestiquer af alle Nationer ffal 

vcrre fri for alle Slags Skatter og Paalag. 

Art. 2c>. 

Om der opkom nogen Uenighed til Soes eller til Lands imellem nogle af 

de 2 Nationer, saa Ml Freden derfor ikke brekkes, men den, som har forurettet 

den anden, ffal give ham ZacisiaAion. 

' ' ' ' '  ^  

10 Kapitel. 

Om 

Den naturlige Historie. 

^^et er ret at beklage, at et faa smukt Land, som Marokos, er beboet af 

saadane Jnbygere, som hverken selv sorftaaer, at benytte sig af alle dets Her

ligheder, eller tillader andre, at tage den rette Deel deri. Der er et over-

maade fnndt Clima, hvor den reneste Luft ikke afvexles uden ved de nodvendige 

Skyer, som bringer den frugtbareste Regn; en Varme, som vel for de nord

lige UuropXei' er usædvanlig, men langt fra ikke enten ffadelig eller utaalelig; 

de deiligste frugtbare Marker, som forgieves vente paa ArbeidereS Hcender, for 

at stembringe mangefold Frugt; de lystigste Egne af Bierge, Dale, Sletter, 

Skove, Kratter ogRivierer, som aflose hverandre paa en kort Strcekning; de 

lekkerste Frugter , saasom: uforlignelige Viindruer, Figener, Apelsiner, Gra

nat-2Lbler, Mandler, Dadeler:c.; sundt og godt Vand; feedt og velsma
gende 
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gendeKiod; samt nydelig og overflodig Fisk; hvilket tildeels ucermere betragtes i 
dette Capitel, hvor vi ville handle noget om Dyre- og Plante-Riget. 

§-

Kameler LZKimsI, ere de storste og nyttigste Dyr der i Landet; 

thi da de ingen Vogne have, saa tiener disse Dyr til, at fore Vahrer og Gods 

Landet igiennem, og de fiestes sædvanlige Ladning er 600 Pd. Hunnen kalde 

de Hannens Generations-Lem sidder ikke frem ad, som nogle 

have aftegnet det, men bagud, hvor den ogsaa kaster sit Vand; dog kommer 

det frem, naar de parre sig; hvilket sielden bringes til Fuldkommenhed, uden 

jo Kameel-Driveren befordrer det, da ellers ofte drives en heel Nat forgieveS 

bort der med; Hunnen legger sig plat ned paa Buggen og de parres nesten som 

Katterne; de siges, at bcere deres Fol et heelt Aar, og give det Die et an

det heelt Aar. irakerne i Urrif og Egnen ved kalde Hannen 

fkiont dette Ord egentlig betyder en Hiort; og man maae til-

staae at han i Brunsten er langt farligere end en Hiort; den bvide Skum Mu

ler det halve Hoved, Tungen hnnger langt uden for Munden, et afffyeligt 

Skraal hores bestandig, saa den naturlige Frygt noksom tilsiger, at vige for 

ham. Naar de vil hare dem til at legge sig ned med det Gode, sige de: Oclck; 

ellers slaaer de dem over Kncrerne med en Spids-Rod, og undertiden paa de 

unge binder om detene sammenlagte Knce, intil de ere ladede; men gamle Ka

meler legge sig selv iscer paa de sædvanlige Pladser; derfore sige de om dem, fom 

ere komne i Vonemed en Ting: ^ iab-

rak li 8^imel I: Kamelen legger sig selv paa Kameel-Plads. Er 

Byrden for tung, da ffal man ei letteligen paa nogen Maade faae Camelen til 

at staae op dermed, forend man aftager saa meget som billigt er; Derpaa ledes 

de ved en Strikke enten om Hovedet eller om Halsen ^), eller og drives lose. 

Deres Fodder ere lidt kloftede, og have ikke rette Hover; men kiodet under dem 

Ll z er 

°*) Jeg har ingen seet, som have Strikker igiennem Nasen, hvilket ssal bruges i Le
vanten. 
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er som en blod Svamp, der giver ester for alting ; de tygge ogsaaDrev ligesom 

Oxer. Kongen har nogle onde Kameler, som ere afrettede til at drcebe Folk, 

og tager saadant nlykkeligt Menneffe med Teenderne, kaster det hsit i Veiret, og 

siden knuser det med sine Kno-er. Kisdet spises af Maurerne, og Ml Puklen 

paa Ryggen ister af unge Kameler vare meget lekker ; men disse Dyr ere dem saa 

nyttige og betydelige, at de ikke spise dem uden de jo have brekket deres Lem

mer , eller komne til nogen Skade, som ikke vist kan Inges. Maurerne drikke 

ogsaa Kameel -Melk, og naar de have melket lidt, lader de den unge Kameel die, 

og siden melke paa ny, deels for at dele med den unge Kameel og deels for at 

faae Kamelen til destobedre at lade Melken. Det er bekient, at dette Dyr i 

hele 6 til 8 Dage kan leve uden Drikke; men at det ikke ffulde drikke uden forst 

med Fodderne at oprsre Vandet, holder ikke Stand; thi jeg har seet dem drikke 

af Vand-Render, saa hsit fra Jorden, at de ikke kunde rere dem med Fod

derne. Deres meste Fode er Tidsler og Blade, saa de koste intet at under

holde uden just paa Reiser, da de ceder Byg, som de fluger i sig, og siden tyg

ger Drov. De ere derfore af destomere Vcerdi, og Gratiernes stsrste Rig

dom, som ikke udregnes ester Penges men ester Kamelers Tal. Kameel-Dri

verne synge og pibe gierne for dem, og sige at de elffeMusique, men om de 

siaaer dem, skulde de ved en anden Leilighed hcevne sig, enten med at bide eller 

siaae den som har strafset dem. At 8al armoniae skulde komme as Kameler

nes Urin, er Maurerne aldeles ubekient. 

Nvmmdclnev kalde de Mejeri) paa turkiff I^aiA-uin. Disse 

findes sielden der i Landet uden hos Kongen, som har nogle, der seer ud som 

Kameler, og have 2 Pukler paa Ryggen. De gisre paa een Dag saa lang en 

Reise, som en Hest eller Mule pleier at giore paa 8^10 Dage. Dette vide 

Maurerne meget neie; thi saa mange Dage, som de ere blinde efter deres 

Fsdftl, saa mange Dages Reise giore de i een Dag; naar man da setter, at en 

Dags Reise er kuns 4 cZanlke Mile, saa kan en Dromedar, som efter Fod-

ftlep. har varet i 1 o Dage blind, lobe 40 Mile i een Dag, som vel af nogle 

maatte synes fabelagtigt; men dog bevidnes det af alle der i Landet. Mule! 

denne Konges Fader, befandt sig vel ved en saadan en Drome

dar; 
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dar; thi da hans Fader Mu!ei Ismse! dede i ̂ leknes, bsev han derom un

derrettet i MArvkos anden Dagen. De have besenderlige Sadler og ovede 

Nyttere, som dog ofte ved Reisens Ende doer af Blodstyrtning, endstient de 

underveis have tilstoppet Ncese og Arer med Bomuld. Det er uden Tvivl dem. 

som i ̂i3!N , 6. kaldes 

findes i Overflodighed saavel ved Meknes som I^es 

og paa - Biergene. Graderne skyde dem undertiden, og sa'lge Huden 

til de LdMne; dog understaaer een Person sig ikke at ffyde efter en Love paa 

aabenMark; men han legger Merke til, hvor Loven har sin Gang, og der gra

ver en Rende under Jorden, saa lang som et B-sse-Skud, og saa breed, at 

han kan krybe derigiennem untagen paa eet Sted, hvor der ffal vcrre fta rum

meligt, at han kan lads sin Bosse; naar han nu ved den ene Aabnmg fter Loven 

fiud-nKr, og fyrer paa ham, saa soger den til det Sted, hvor Skuddet kom 

fra, og ikke gaaer bort igien forend Graderen, som imidlertid har ladet under 

Jorden, fra den anden Aabning ffyder ester ham paa ny, da han forlader det 

forsie Hul, og soger det andet, hvilket saaledes vedvarer paa begge Sider, intit 

Loven er fcrldet. Man horer ikke, at de u-angrebne giere nogen Ulykke paa 

Folk, siden dem ikke fattes Dyr til deres Ophold; ikke desmindre ere Mau-

rerne dog bange for dem, og derfore, naar de under Veis seer en Love, lader 

en ledig Efel eller Mule vcere allersidst, som da undertiden bliver et Rov for 

Loven, der lcenge lurer derpaa som en Kat paa en Mnus. At de andre Dyr 

have en naturlig Frygt for Lever, kunde tildeels bekræftes derved, at ikke 

aleneste min Hest, men alle de andre i mit Reise-Folgeffab vcerende Creamrer, 

var ikke pia nogen Maade at tvinge over et Sted, hvor en Leve nylig havde 

gaaet, og hvis Spor faaes i Sandet; men vi maatte vende tilbage, og giere 

en sior Omvei. Engang faae jeg, at en levende Esel blev given Leverne ti! 

Fode i^Ieknes, hvor den, saa snart som den kom i Hulen, og saae Leverne 

styrtede dod ned paa Stedet; og endffiont een af Leverne strax greb den an oZ 

snede dens Blod, saa rorte den dog aldrig noget Lem, eller gav Tegn til Liv; 

En .^ue lukte op og satte sig i Deren med en liden Stok; men det synes som 

Leverne havde meer Agtelse for ^(iclen end for hans Stok; siden han tilbragte 

dem 
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dem Fode; hvilket denne Nation altid maae giore omsonst baade i og 

hvor Kongen ogsaa har en Leve-Kule, i hvilken Folk undertiden 

blive nedkastede, iscer som dog gemenlig kommer uskad derfra, fordi 

deres Oppassere ere hvilke med en Spids-Rod i Haanden kan gierne 

vcrre hos dem, naar de kuns passer paa, at gaae baglamds ud ; thi 

Loven taaler ikke, at man vender ham Ryggen ; de andre 

lader heller ikke deres Bredre sidde der meer end een Nat, at ikke Le

verne imidlertid ffulde blive alt for hungrige , men lofer dem ud med 

Penge, hvilket ogsaa er Kongens Hensigt. I de Egne, hvor Lover opholde 

sig, scetter irakerne Torne omkring deres Telte saavel for deres egen som for 

deres Qvcegs Sikkerhed; thi Leverne, sige de, ere bange for Torne og Ild; 

mener, at de ere bange for et nogen Fruentimmer, og Oapper anforer 

en Tyr, en Ulv, en vild Esel og et Sviin; men alt dette er der i Landet 

ei bekient. 

Tigre Tnemer gives over alt der i Landet; Graderne ffyde 

dem, og scelge et suldvoxen Skind ubereed for i 5 til 2 O og tilbereed for 40 

til 5 o Og da mangfoldige baade unge Tigre og Skind bringes ded^ri'lins 

til Salg, faa er ingen Tvivl paa, at jo Tigre avles i Lgrkariec og der har 

deres rette Hiem, tvertimod Mening De ere mere vilde og bange 

end Leverne, og de styer bestandig, endMent man har saaret dem. 

Wve De!)X ere ikke overfledige der i Landet, ikke heller saa store 

som de men fanges der paa en besynderlig Maade, hvilket alle 

der i Landet fortcelle som en Sandhed: Jcegeren soger Ulven i sin Grav, smigrer 

for den med mange gode Ord, og lokker den tilsidst til, at rekke een af sine Fed-

der frem, som da strax bindes; men dette bor Me paa en vis Maanens Tid, 

som kiende, da de mene, at Ulvens Hierne er stev ; og derpaa 

grunder sig den mauriske Talemaade, at kalde en Taasset eller 

Wvtt. Af samme Aarsag ncrvner man heller ikke en Ulv i Kongens Ncervcr-

relse, men siger i Stedet som ^al vcere et andet Dyr. Det maae vcere 

disse 

li-svels x. 171 
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disse Ulve, som Vin6u8 i 8mart8 Relse til Mekne8 kalder Bierne; thi 

jeg har aldrig hort tale om Bierne der i Landet, ei heller om Elephanter, hvor

af man veed der var Mcengde i LartkaAmenlernes Tider, men nu ikke ffal 

findes forend paa hiin Side af 

.l^este i p!urs!i8 gemenlig haves ofte me

get smukke, og som kan holde det lcenge ud ^). Til Pragt klippe de Haarene af 

Halen, men lader hele Stubben sidde; de elM meget de hvide Heste, og da 

brandguul Farve er i deres Hine den smukkeste, saa male de ofte dermed Hestens 

Fedder og Pande. I Stedet for Havre faaer de Byg, som de cede af Pofer, 

der hcenges dem om Halsen; men naar de reifer, give de dem aldrig at cede om 

Dagen, forend Dags - Reisen er endet. De Mare ikke deres Heste, derfore 

rider alle Maurer helst paa Hengster, siden Hopper imellem dem vilde give Ulej

lighed ; men^rLkernS) som paastaaer, at have en finere Smag i dette Stykke, 

rider helst paa Hopper, som de finde mere lærvillige og fromme. Ingen af 

dem siaaer deres Heste, men ved Caresser giore dem saa tamme og fromme, at 

de i det stcerkeste Lob kan standse dem med eet, staae fra dem, gaae langt bort, 

og finde dem igien ubundne paa det samme Sted; aldrig saae jeg nogen trave, 

men de ride i Skridt og Gallop. Udfersel afHeste er aldeles forbuden, og det er 

usædvanligt, at endog de Heste, som undertiden bortgives, komme ud af Lan

det. Saaledes forcerede Kongen den 

en smuk Hest, og nogle Hofmcend gave hans Folgeskab hver sin Hest ; 

men da han gik om Bord i havde Gouverneuren Ordre, at Hestene ffulde 

udskibes i ) og de kont aldrig ud af Landet. 

ere deri Mcengde, og ere sårdeles nyttige Crea-

turer saavel til Reiser som til anden daglig Brug; en god Mule agtes mere end 

en god Hest; den sorste kan koste 150 Ducater ltien den allerrareste Hest kan 

faaes for 1 o o Ducater« Det er bekient, at de avles af en Hoppe ved en Esel, 

og 

*) Engang har jeg reist i 2Z Dage fra Morgcn til Aften, uden at hvlle meer end 
een Dag, og min Hengst ivar saa rast og znnnter ben sidste Dag som de« 
fsrste. 

Mm 
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og at de aldrig yngle , enffiont de ofte parres; men det er ikke saa bekient, 

at de underciden blive galne som Hnnde; hvilket hendtes i den i 5 I?el)r. 

1762 , da den Maur, som reed derpaa, blev af Mulens Bidden og Slagen 

dodelig saaret , hvorpaa Mulen aad sit eget Kiod, indtil den blev ihielffudt. 

Herved var endnu den Omstcendighed, at den saarede Maur ferst maatte giere 

sinErklcering for Notarier, at, om han dede under Cnrcn, hans Lcege ffulde ikke 

staae til Ansvar derfor. Mauren dede dog ikke, men saa lidt troer de hverandre. 

ere almindelige og betjente nok, og ifcer nyttige 

for irakerne, da de koste kuns lidt, cede lidt, og giere dog meget Arbeide. 

ArM Llbelieiln bestaaer i Tyre og Kier, men Stude seer man 

sielden, thi det er rart, at Maurerne gilde nogetCreamr, og, naar det stkeer, 

legge de Okalaui ^5^ eller 1"eKicu!i paa et Stykke Trce, knuser dem med 

et andet Stykke Trw, og kalder da saadant Dyr Kis-

erne Le^ri malke ikke saa meget som hos os, thi de lader Kalven felge 

med og die Moderen, saa lcenge som den vil; og,naar de ligger og sover paa Mar

ken, kommer et Slags store Firbene og patte dem, hvilke derfore kaldes LI-

beZri ellerAz)e-Pstttert. Tyre? Omr ere saa tamme og taalige, at^rs-

plsier med dem, rider paa dem, og belaster dem som Heste eller Muler. 

Faar og Bukker ere, som bekient, en 

stor Rigdom der i Landet; da de fleste Jnvaanere bruge alenesie uldene Klceder, 

og det, som derfra bliver til overs sniges til Europa med stor Fsrdeel. De 

ere stsrre end vore Faar, og have en stor feed Hale, dog ikke saa stor, at den 

siaber paa Jorden, eller behever under sig en liden Vogn, som nogle have skre

ven, der ikke have seet Landet; Nogle faa, som ere komne fra have 

Haar som as en Koe i Stedet for Uld ^); men de ere ikke saa nyttige som de 

andre, fkism Kiodet skal have bedre Smag. 

og Bukken spises af Mau

rerne med den samme Vegierlighed som Faar. Af deres Haar giore de Telter 

og Toug-Vcerk, 

Hunde 

Af dem have de Mcmgde i hvor jeg fast ingen har ftet mcd Uld. 
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Hnudt Xeleb, waae nedvendig vcere der i Overfledighed, 

siden Nuurerne siaaer hverken Hunde eller Hvalpe ihiel; og da de fleste neppe kan 

fede sig selv, end sigeHundene, saa lade de dem ligge paa Gaderne saa forsultede, 

at de neppe kan hcenge sammen og halv opcedte af Fluer og Utsi; men disse 

Hunde, fom om Dagen ikke rore sig, endskiont man ofte tråder paa dem, ere 

om Natten fast maalelige ikke alene med Gioen, Hylen og Tuden men med saa-

dan en Arrighed og AarvaagenHed, at ingen kan passere igiennem Torve-Ga

derne uden at have VccZtereu hos sig, som med eet Ord kan stille dem tilfreds. 

Mynder kalde de 8!oAi, som ere der usædvanlig store. 

Vud-Ktltte (525 elkalX ere der temmelig store og lugte 

fom Desmer. 

REVL ere to Slags, ^>^5 ^X!ed, som ligne de europåske, og 

Diiv, som have kerte Haar og seer ud soin Hunde. 

Wev Iser6 sindes paa ^tIa8-Biergcne vedMarvIvOZ og^7etauu 

saa og i Skoven ved ^'ec!1a; de ere smaae og have ingen Hale. 

er et deiligt Dyr, af Skabning som en Hiort og afSter-

relse som en liden Geed. Dets Monne Hine, fine Been og evrige smukke 

Skikkelse gior, at Maurerne i deres Elskovs - Sange ligner deres Kierester 

ved !^a?.el!er. 

Hllrer Arneb ere ikke saa gode som de enropoMve men mavre 

og terre. Maurerne jage dem med Mynder, og siaaer dem med Stokke. 

VW - SvttN Lken^iriages for Tids-Fordriv eller for at s-elge 

Hovedet til de (^riKne. Tamme Sviin kalde de af dem har 

jeg feet i^l2r61<08 ved Slottet ifter ved Stalden, hvor de gaaer lose, deels for, 

ester ^larerneg Mening, -at trcekke al Usundhed til sig, som maatte Mde He

stene (ligesom vi holde Geede-Bukke i Stalden) , deels ogsaa for et Slags 

Vellyst, fom de sinde i at fee dem parre sig^ 

PlN - SvUN af de ret store kaldes O'nrolzan. De fmaac heder 

) fom vpsoges med Hunde og spises med Begierlighed. 

Lnnd-Skildpadde I^ekr^in findes i Mangde paa visse Steder, 

dog spises de ikke; inen Larer eller andre See-Skildpadder ere der ubekiente. 

Mm 2 §. 2. 
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§. 2. 

Stmdftr sindes vilde i ørkenerne og tamme i Kongens 

Menageris; 'Mggene samles med Flid, og fortåres iSeraillet. De smage lige 

som And-Mg og vi have vceret 6 Personer om at opspise eet eneste der var til

lavet som Rsr-Wg. Nogle af bisse Strudser sorfolge de forbigaaende for at 

skade dem med Vingerne eller Fsdderne, og man kan da ikke letteligen undgaae 

dem, thi de kan lshe fom Heste; men det beste Middel er ved slig Leilighed, at 

gribe dem om Halsen, da al deres Mod falder, og man kan giere med dem , 

hvad man vil, intil man faaer Hielp. 

I^1ammA08 findes ofte ved Soe-Kanten, ere ogsaa tamme L Kongens 

Menagerie. Denne smukke Fugl, som er sterre end en Stork med samme 

Skabning paa Hals, Krop og Been, har et kort, tykt og krumt Neb, der tillige 

med Benene have en svag Rosen-Farve, men en mork og stcerk paa Vingerne, 

sindes ogsaa i V^etkncken og er her ikke ubekient. 

Stovkt ^rlek kommer i ̂anuario og gaaer bort i ̂unio. 

Maurerne drceber dem ikke, da de troer, at en Deel Araber, som plyndrede 

Pillegrimene til Meka ere forvandlede til Storker. 

^ har ingen uden Kongen og tamme TEnder ere rare; de 

Vilde Wndev ere Trcek-Fugle, som om Vinteren falder iMcengde af7 Slags, 

hvoriblant de stsrste ere Caftanie-brune. 

af de gemene ere overffodige; og man sin

der i Provincen Uukala Haner, som veier 1 o Pd. CgPUNet kalde de Mo-

deul^k men de findes sielden uden hos de Lkni^cne Perle-

HvNs, som baade Maurerne og 8psnierne kalde?inca6a8 findes vilde i 

Egnen ved Mekne8. HaM -Hblls gives i Trc?k - Tiden. Af Ager-
HvNs ere z Slags, som bestandig blive og yngle der i Landet; nemlig 

Xe6rl, som ere storre end de andre, have meget korte Been og 2 sorle Ringe 

Neden paa Brystet; de holde sig gierne i Veiene. , som de 

?ranlke kalde ?er6rix rouges, ere der i storOverflodighed; en euroj^Ti'/k 

Jceger kan af dem let bedrages; thi naar Solen er hoit oppe, sinter de sig i de 

storsteTrceer, som de kan finde, da Hunden nodvendig maae tabe Foden, og 
Jccgeren 
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Jcegeren giver sig tabt, som ikke pleier at sege Ager - Hens i store Trceer. Det 

tredie Slags kaldes ogsaa og ere som de ismerne jage 

dem saaledes: En SneeS Personer eller flere forsamler sig og besetter et Stykke 

Krat eller Land, stede nogle, hundrede Ager-Hens op, og forfolger dem intil 

tredie Remise eller Nedkastning, da Ager-Hensene ere udmattede, og tresses 

letteligen med korte Stokke; saaledes kan de bringe et hundrede og flere med sig 

hiem som de da deele imellem sig, og kalde denne Jagt ^aZui!c, 

(8kavv kalder den ^unneUinA). De san-ger ogsaa de unge i Garn, som da 

bringes til Torvs i saadan Mcengde, at de, Ment fuldvoxne, neppe gielde 2 

Skill. Stykket. 

Vagtelev kalde de I: Ager-Hens. 

De ere der ikke Trak-Fugle, som paa andre Steder, men bliver altid, og yng

ler stcerk der i Landet. 

Brok - Fugle trcekker, og ere der som andensteds vanffelige, at 

komme ncer. 

Bemfmer trcekker ogsaa, og tillige med See-Snepper ere overfledige 

om Vinteren. 

Stcer kalde de ^or^r, af dem ere mange, iscer naar Un

gerne ere udlagte, da de opcede fast alle Morbcer, som just paa samme Tid ere 

modne. 

DlltV baade tamme og vilde, hvoriblant de saa kaldte 

!^2mier8) sindes overalt; men baade de og andre Fugle have ringere Smag 

end de europTis^e, untagen de unge Duer i Nar6Iv08 Stad, som synes at 

overgaae dem i Europa. 

er af Sterrelse imellem en Due og en Stoer, har en 

smuk lys-gren Farve paa Bnggen og Vingerne, med sorte og merk-blaaeSlag-

Fier, er bruun paa Ryggen, har et krumagtigt Neb, og synes at vcere imellem 

Papegoj - og Skade - Arten. 

alletider blant Creaturerne paa Mar

ken, og setter sig paa dem ligesom Kragerne hos os. De have sneehvide Fier 

Mm z og 
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og ncstcn sort Httd og Kied, som ikke spises. De ere af Sterrelse som en 

Hone, og kaldes as 

^(>2. er den Fugl, ssm de I^rAnlI<S kalde la om 

hvilken de have megen Overtroe, for Exempel: dens Hierte skal bringe den Pn-

dest, som b<e? det hos sig; dens venstre Vinge Ml tilveiebringe Konen hendes 

Mands Kierlighed, naar hun bcerer den paa Hovedet; Nebbet brcendt i Pulver 

skal helbrede Durchleb. 

Ravm ere overffedige, men af Amgtt ere der siet ingen. SdNltt 

holdes for hellige. Nattergale/ Levktv og Spuvvev fattes ikke hele Aaret 

igiennem. 

ere ikke ncer saa store som Spurrcr, men vist 

de lekkerste af alle Fugle. De «de ikke andet end Figener og ere der i Mængde i 

Lepcemker. Man setter sig under et Trc? og i en Timee Tid skyder et Par 

Snese, dog ei meer end een fer hver Skud. 

(Hurili gives i Mamgde, saa og en Fugl, som i ̂Vellmdien kaldes 

Xrako-Ncer eller Krabe-Wder, mange HbHe isser Spurre-Hege Luamira 

kaldede, Ugler og Bie-2Edere sees hver Dag. 

Endnu hac jeg seet der en lys-graa Fugl dobbelt saa stor som en Kalkunsik 

Hane, der stod ved et Aadsel. sagde, at den kunde siyve bort 

med et stort Lam, og at den drcebte mange Faar; om Navnet vare de ikke eniae, 

wen nogle kaldte den Lnlll-z andre ^Zernuk. 

Roel cr blant de spiselige Fiff den storste, og fanges ved ^A5i6er 

iswr as de UnAeiilce, som kommer fra Aurora allene for at fiffe der. Kiedet 

Fr meget grovt og saltes til Matros-Kost. 

AmiorA ^ ̂  som paa baldes Lreca sanges i Rivieret Omer-
ved og ligner Lax; er meget seed og saltes as Invaanerne, dog 

besinde mange sig ikke vel derefter. 
VeluZo paa Hanilc, er en god, lekker og 

sund Fiff. 
l'arZenla 
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er den, som vi kalde KnSt-HMt, som er bekient 

for en nydelig og god Fisk. 

Lorri, IVIuia I: Mosis Fiff, I^elan 2: Tunger, 

2: Hav-Aal, Lulu!v spanfl R.ava1o, og flere, ere velsmagende Fiffe, og fin

des i Overflodighed. 

Hummer, Asters/ Sse-Snegle, eller og an

dre Dyr med Coqniller falder paa adDllige Steder, saasom imellem og 

8uira , hvoraf i scrr merkes tenuis , som dcr findes meget stor; 

men jeg har aldrig sect der den Sse-Snegl, som de i kalder Xo 

l^oluz og spiser med saa megen Begierlighed. 

§. 4. 

lUsmelson »5^! LlbllS cr afSterrelse som en M»l- Varp, har smaa 

Hine, som den kan dreie saaledes, at den kan see bag ved sig uden at bevcege 

Kroppen eller Hovedet, ja den kan vende det ene for til og det andet bag til, og 

see paa eengang for og bag sig. Dens Tunge er saa lang som hele Kroppen, og 

har paa Enden en Klump med en liimagtig Materie, hvorved Fluerne hcenge fast, 

fom den med en besynderlig Fcerdighed derved fanger, og ttder, alksaa ikke lever 

af bare Luft, fom nogle have meent; men den drikker aldrig. At den kan for

andre sin Farve er tilforladeligt; thi jeg har havt een, som 6 Gange i een Dag 

forandrede sig til hvid, sort, guul, rodagtig, broget eller plettet af mange 

Farver paa eengang, og endelig GrceS-gron, som er dens sædvanligste Farve, 

saa lcenge den lever; men naar den er dod, er den altid affegraa. Dens Hud 

er fuld af smaa Knopper, som nogle Steder ere nesten ukiendelige men stsrste og 

kiendeligste ureder Buggen. Denne Farvens Forandring ffeer vel ester det 

Sted, hvor sidder men ikke ved KefrsQion; thi det varer nogle 

Minuter forend flig Forandrig kan ffee, og man kan see Safterne under Hudens 

Knopper at bevcege sig, og ligesom lese hinanden af^); hvilket er en besynderlig 

Gave, 

*) Siledes har jeg ogsaa i VVeMn6len ftet (et Slags Firebeen) at forandre 
Farvr, doq ikke saa hastig eller saa forskiellig; de sædvanligste Forandringer vare fra 
lysegcaa til jorl og undertiden gronagtig. 
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Gave, som Naturens Herre har meddeelr dette Creatur, for at det kan giere 

sig desmere ukiendelig ved at have samme Farve som sit Opholds-Sted, da den 

ikke kan redde sig med Flugten; thi den kan ikke lobe, men gaaer saa forsigtig 

og langsom, at den bruger nogle Secunders Tid til at flytt? en Fod, naar den 

ikke er forfulgt, Lameleonen skyder som en Slange sin Hud, hvilken da er 

Snee-hvid. De legge ^Eg, og jeg har i een funden 90 af Stsrrelse som 

smaa Hassel-Nodder. Jeg havde 5 paa eengang i mit Kammer, hvoraf z 

bleve tykke og dode, da de befandtes fulde af Wg; de 2 småle levede der inde i 

nogle Aar; undertiden kom de i Klammerie; og gave i Vrede en hc?s Lyd sra 

sig. Deres Bid Ml vnre giftig; thi en Mgur, som havde en vissen Arm, 

forsikrede, at han hnvde faaet den Skade af en Lameleons Bid. Jeg har 

engang skaaren Hovedet af en levende Lameleon, og da jeg en halv Dags Tid 

derefter sandt Munden endnu aaben, stak jeg Bladet af en Pennekniv deri, om 

hvilket den klemte sammen og holdte saa stcerk fast, at jeg med en anden Kniv 

maatte l^icere Hovedet i Stykker for at faae den sorste les. Maurerne sige at 

den kan drcebe en Slange. De Mcerer Neglerne af den, reger med dem for den 

som har Feber, og giver samme tillige torret Lameleons Kied at spise. De 

Koner, som vil blive sede, koger og spiser Lameleonerne. De torrer og 

pulveriserer dem, og giver deraf en liden Deel til de Bern, som have ondt af 

Melken. 
Grceshopper 8Zkera6 kommer 2 til Z Gange om Aaret, og 

gisre stor Skade. Jeg har seet dem som en mork Skye, der har nedladt sig paa 

Jorden saa tykt, at man ikke har kundet kiende Veien, men maattet nogen Tid 

holde op at ride, siden man ellers ikke kunde bevare sine Aine. De hvile sig 

paa saadan et Sted nogle Dage, parre sig, flyver bort igien, og efterlade deres 

2Eg, hvoraf Ungerne, som de kalde <^5^! Almercius, ere vcerre end de 

Gamle, og edelegge fast alle Ting af GrceS, Korn, Blade, og Bark paa 

Traerne; esterhaanden fordeler og udspreder de sig i Marken, og man merker 

ikke, naar de flyver bort. De Gamle vare 2 Tommer lange, kom fra Sydvest, 

og gik mod Osten; de lange Spring-Been kalde de (^^/I^etas og de andre 

^.esskelin. Maurerne Have det Ordsprog: 
8x;kiarad 
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8Akiara6 ierelieiu ell^em o: Gråshopper gier godt Kisb paa Kiod, saa 

meget sagt: Mange Vahre faaer Prisen til at falde; thi de samler hele Sakker 

fulde af Gråshopper, strser Salt imellem dem, steger dem i en Bager-Ovn, 

og fpiser dem med megen Begærlighed; de smager snart som torrede og saltede 

Blade ^). 

S^ngev I^eniZK ere der i Mcengde og af mange Slags, hvor-

iblant den er w.erkvcerdigst, som opholder sig iHusene,og som de kalde 

Mula ̂ 66ar I: Herre i Huset, hvilken de aldrig Ml gisre ondt i Folge deres 

Religion Det skal der i Landet vnre almindeligt, at Slangerne kommer 

om Natten og dier de unge Koner, stikkende deres Hale i Barnets Mund, som 

suer derpaa, i Tanke at det er paa Moderens Brest; de holde endog for, at 

Barnet trives derved , og Konen Ml ei jage Slangen bort, enjVisnt hun vaag-

ner og merker det. Hvorvidt disse Omstændigheder ere overensstemmende med 

Sandhed, kan jeg ikke anderledes gotgiore, end med at forsikre, at det er mig 

fortalt af mange; ja en af de troværdigste Maurer i Landet har forsikret mig 

paa, at en af hans Koner havde en Dag faaet det Indfald, at slaae enHuus-

Slange ihiel ved Hielp af en Neger og en Negerinde, og at Negeren dode 

samme Dag, Negerinden faa Dage derefter, og hans Kone havde nu paa ellevte 

Aar vceret syg fra samme Dag af, og ligesom visnede bort. Andre Maurer 

haver ogsaa bekrceftet denne Tildragelse; men hvorvidt Slangen kan Have havt 

Inflydelse deri, kan jeg ikke domme om. Den Sect Leni lsber omkring 

med hele Kurve fulde af Slanger, hvoriblant jeg saae nogle sorte, som ofte 

giorde deres Hoveder meget brede, og undertiden iglen ganffe småle. 

^ Scor-
*) Disse Dyr have altid varet som en Guds Straf over LsrbMet ; saaledes lceser 

man i KvUinz rom-iine, at ^c>. 125 opaade Gråshopperne intil Troeet 
selv, og siden bleve ved en stor Vind drevne i Som, hvorfra de igien bleve 
opkastede paa Landet og forraadn.'de, hvilket foraarsagede saadan Pest, at der 
ffal vare dod i Z<umi6ien under Zoo tusinde Mand, 200 rusinde x 
Provinzen O-riiAZo, og en »omnNc Armee i ̂rica af zo tusinde Mand, 
saa at man derfra paa een Dag stal have udfort 150S Dsdb-

44 Cap. 

Nn 
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Storpioner, ^karb, kan man finde under hver maadeliz 

sior Steen paa Marken, og disse ere brune eller grenladne; men de som op

holde sig i gamle Mure i Siderne ere sone og storre, dog ei saa giftige, Mont 

giftige nok; thi en Jode-Pige, som em Morgenen skulde have holdet Bryllup, 

blev om Aftenen stukken i Foden af en Scorpion og dsde samme Nat; man for

talte , at hendes Lig blev usædvanlig sort. Andre blive stukne uden Fare, naar 

de ridser Huden med en Pennekniv og bestryger den med Scorpion-Olie, som 

!aves saaledes: i en klar tynd Flaffe med saa meget som en Pcegel iranl^. eller 

anden Bom - Olie stikker de hemmod 50 levende Scorpioner, lukker Flaffen 

tcet til, og lader den hoenge i Solen 48 Dage, da Olien bliver ganske hvid, og 

glemmes saaledes tillige med Skorpionerne til fornoden Brug. Skummet af 

en Hest som er i fuld Sveed holdes ogsaa for godt mod Scorpion-Stik; ja 

Maurerne paastaaer, at naturlig Samquem imellem Mand og Kone er det 

allerbeste Middel. 

Luns, Lopper, Fluer, Myg, Vcrggeluus, Myrer, Skrub
tudser og Frser ere der i Mcrngde, og det er ikke Maurerne tilladt, at 

brande noget as disse Dyr, men vel at drcebe det paa en anden Maade 

Uretten sees der af mange Slags, og Maurerne holde det fdr en god 

Gierning, at drcebe dem ^); thi de troer, at de, faave! som alle Dyr, ja 

endog Stene, have varet Mennester, hvilke Forvandlinger ved MoliiameclZ 

Ankomst opherede; men den som bragte Brcende til Ilden, hvorudi man en

gang vilde opbrcende skal vare forvandlet til en Firebeen; saa vidt 

gaaer deres Drsmme-Vc?rk. Blant disse Firebeen er det Slags, der, som 

meldt, die Kwerne, naar de sove paa Marken; de ere over ^ Alen lange og 

over 4 Tommer tykke med rode, sorte og graa Pletter; de lobe ikke hastig., og 

ere maaffee de, som taler om, der kom og spiste med Caravanerne, 

og giorde aldrig ondt. 

Bikr t>Ieke!, forffaffer Jnvaanerne den ffienneste Honning og 

en stor Deel Vox, som scrlges til de e^rii^ne Kiobmcend. Deres Kuber ere 

som aflange firkantede Fuglebure, hvis Aabning er paa Enden. 

Sommer-
44 Cap. Ibidem. 
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StMUMV - Fuglt og adffillige smukke Jnsecter kan let afElffere fan

ges, men ikke saa let bevares der i Landet. 

§- ;> 

Viin -Ski)k?t kaldes Oalia og Druerne som pas 

de fleste Steder modnes i ̂amus, men i Egnen ved ^sgr0^08 Stad ere de 

forst ret modne i Begyndelsen af OAoker. Maurerne opregne 7 Slags, 

nemlig: Lukmar, ZZkerii, 

Ls^uIaL el^u6g, , 

af hvilke ere de beste, store og gule as Farve; de kalde 

dem undertiden Neicl ^6cieleln!^ I: Honse-^g, hvilket har givet Anled

ning til slukner og andre at sige, at de ere saa store som Hense-TEg, da de 

dog ere knus fomDue-'Wg, og jeg har seet dem lige saa store i Z^gmen^Hvor de 

dog aldrig beffrives paa saa overdreven enMaade. Man sinder der endnu et Slags 

8erl«ii kaldede, som kommer fra I^evamen, hvilket Navnet ogsaa udtrykker. 

De have ingen Kierne, ere sode, forte og nesten runde, af Storrelfe som vore 

Solbcer; men de ere ikke almindelige, og jeg har seet kuns 2 Stokke i hele 

U.3?D3t, hvor der dog er Mcrngde af Viin -Hauger ^). De scette ikke Pcsle til 

Viin-Stokkerne, men lade Rankerne ^'yde langs hen med Jorden, daDrnerne 

bedre modnes, ister om de legger en stad Steen under de betydeligste Klaser. 

Naar de jricerer Drue-Stilken halvt over, og lader den torres paa Stammen 

uden at rsre Jorden, saa faaer de deraf de reneste og bestsmagende Nosiner. 

Omkring ved UIar6I<()Z Stad falder de besie gule Druer, somNaurerne kalde 

Lukniar og de (^driline Mllscat-DMSt; men omkring 8M ere de beste 

rode Druer. 

Figener (>-5^Karmnz ere der 4 Slags, nemlig: (^^ZekXri, 

Nn 2 hvis 

*) Hl'. Znstice -- Naad Xisdu^r kalder dem 8orsIc, som i Grunden cr det samme 
Navn; Han tvivler paa, at de ere aldeles uden Kieme; men de Druer, om 
hvilke jeg har meldet, have vist ingen Kieme, thi jeg har spiist af dcm mange 
Gange. 



284 Den naturlige Historie i Mamkos. 

Hvis Plante ikke er andet end den bekiente k'ieus incZiea ^). De kalde ogsaa i 

Spog de gronne eller gule Figener karmas ̂ inllimin maurilke Figener, 

og de sorte Xarmus I: Figener. En af de ferste Slags 

modnes om Foraaret og derfore kaldes Lukor; de andre modnes sæd

vanlig i ̂u^uii og 8epcember. 

Oliven ^.lcun gives der i Mtttigde; men de presse ikke megen 

Olie af dem, de smage dem alt for vel dertil, og de lade dem blive ret fnld-

voxne, ja lader dem endog lidt rodes af Modenhed, forend de plukke dem af, 

eller flaaer dem af med Stokke, thi Trceerne ere hoie og Grenene småle. Mau

rerne legger dem ned i kogt Lage, og de ere ulige bedre smagende end de 

franike, som neppe ere ffabte, forend de ere nedlagte. De modnes sidst i 

OAoker eller forst i I^ovemker. 

^r^an er et Slags Oliven, hvoraf Maurerne presser den 

Olie, som despiser, eller scelger til Europa, hvor den alleneste bruges i Ma-

nufacturer eller Fabriquer. Maurerne sorstaaer, at brande den ud saaledes, 

at den er spiselig iscer til stegte Fiffe. Frugten ligner store Oliven med en stor 

Steen deri. Trcret seer ud som en Torne-Buff, ikke uliig LalZia, bliver 

ofte temmelig stor, vg bruges til Bygnings-Timmer. Det findes overalt i 

Skovene 

*) Paa Lreollk i V^ettin6i'en kaldes de prrkkel'pcerer med den Forffies, at Frugten, 
svm ligner en Pare, er guul og sod i Klm-oko8 men rod og suur i VVettincken, 
vg farver Urinen gansse rsd, haver ogsaa en Stierne i sig, som er farlig at 
spise; Naar Negerne spise for mange deraf, pleie de at faae Forstoppelse; man 
veed at det indvendige bestaaer af lutter smaae Steene; det er ogsaa bekient, at 
denne Plante har ingen Grene, men at et Blad voxer ud af det andet, og det 
saa villig, at et Blad, der gemeenlig er ^ Tomme tyk, som sirttes i Zorden 
eller legges paa en Steen-Muur med en Tomme tyk Zord, snart bliver til en 
heel Plante, som er meget besat med Pigge, og derfore bruges til Indhegning. 
Paa denne Plante have nogle meent, at Loclienille fandtes, beftaaende i smaa 
Insecter, men andre holde det for en Digt, og paastaaer, at Ockenijle er et 
Fro. Jeg har aldrig seet Znsecter derpaa, men dersom d!ockemjle er et Frs, 
maae den vist frembringes af en anden Plante, som ligner denne. 
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Skovene iscrr fra Mar6!<03 Stad og hen msd Syd-Vest, og enhver kan be

nytte sig deraf; men Oliven-Trceer har jeg ikke seet vilde. 

Mandeler ^5^ endog Trceet er bekient hos os, det blomstrer 

der i forend det endnu har faaet Blade, og Frugten spises i^pri!. 

Den storste Mcengde er langs Rivieret 8u8. 

Citroner ^trentzk, Limoner ^ I.iM) Pomeranzer 
Abelsmer eller Z^!M dalu I: sode Limoner ere 

modne 2 Gange om Aaret, og det er fornoieligt at see i en Hauge nogle hun

drede saadane store Trceer uden Orden, og som en Skov, fulde af Blomster, 

gronne Frugter og modne Frugter paa eengang. De beste ere i ̂etaun. 

Wbler l^eiak og Pcrrer Z^MA38 ere ikke overflodige ei 

heller gode, og Kongen alene har nogle, som til Nod ere spiselige; Trceerne 

blomstre forst i Marcius. 

Morbcrr baade hvide og sorte ere der meget gode, men de 

have dog ingen Silke-Orme. 

Kirsebær have ingen uden Kongen; de kaldes derfore ^ 

??el)t 8v!t2n o: Kongens Bcer. 

Palme-Trceer ^lecdel) ere i scer omkring ved ^lgrokosStad 

meget overflodige; de ligner i alle Maader Cv(t)6-Tr(?er / hvilke siet ikke 

findes der i Landet. Frugten heder Agdeler Lcemar, som ere be-

kieme nok, og have en aromatiff, sod og behagelig Smag, naar man plukker 

dem af Trceerne, menNaurerne omgaaes saa ffidenfcerdig med dem, at Lysten 

forgaaer til at fpise dem, naar man veed det. De regnes der blant 8cimulan-

tis; de beste kommer fra ^aiilet infyede i Skind; men de kan ei forsendes 

eller holde sig over Soen, da de ikke have deres Hatte, det er saadane Skiul 

paa Enden, som de vore Agerne have. Et Trcre kan aarlig bcrre henimod z O 

Frugt-Grene, og Frugten paa hver Green kan veie henimod zv Pund; dog 

bcerer Han-Trceerne ingen Frugt; men Maurerne plante dem i Ncervcerelsen, 

for at giore Hun-Trceerne frugtbare. De plantes mest af de unge Skud fra 

Roden, som bcerer i femte eller siette Aar, da derimod Trceer af Frugten bcerer 

neppe i dobbelt saa lang Tid. 

Nn z Eege-
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Eege-Trcser kelutz findes iscer imellem 8M og MeKneZ ranke 

og lige, hvis Blade ligner noget Kirsebc?r-Trceers, men Frngten er noie som 

vore Agerne, dogsiorre, og, naar de cre stegte, saa velsmagende som Casta-

nier; hvoraf sees, at de, som have railleret med, at lurerne spiser Agerne, 

ikle have kiene deres Beffaffenhed. 

Ceder-Trceer 8l6ra voxer i Egnen ved de ere vel 

ikke saa store som de paa^idanyn, men ere dog saaledes, at de bruges til 

Biclker og Planker, hvilke, som bekient, ei stikkes as Orme. 

er detTrce hvorpaa (Zommi 

findes, af Skabning og Storrelse nesten som vore Kirsebær-Trceer, men Frug

ten er smaaBsnner og Bladene meget smalere og taktere, har ogsaa nogle Pigge, 

faa det synes at vcere et Slags Det giver sin Saft eller Gommi fra 

siz 2 Gange om Aaret, nemlig i ̂nuarius og 

, hvorpaa (Zommi findes, er fom en 

Busk, lignende Sevenbum, og findes mest i Egnen ved 

er et stort Trce, hvis Frugt er ei ulig Tamarinder, 

tuen den er sed, og spises gierne af Maurerne. 

VillMddkV (Zu?.) gives hist og her dog ei i Overflodighed. 

GvMilt-Wblev overgaaer nok i god Smag dem, 

som findes de fleste andre Steder; de modnes forst i 8eptember og OAoder, 

og ere enten sure eller sode, lys-eller morke--rode; de have deres europXis^e 

Navn formodentlig as det sr)2nll<e Ord som betyder Korn eller Kier-

uer, hvoraf disse Mbler inveudig bestaaer; det Navn kunde ogsaa 

komme af ? som denne Frugt er meget lug; men det 

Navn viser, at de ere komne andensteds fra; thi Uuman betyder 

eller europTil^. 

NpNtvsev fattes ikke der, men de maae spises 

halv gronne, ellers ere de fulde af Orme omkring Stenen; de blive ei 

heller store. 

Det bekiente har jeg der ofte feet i Hangerne, hvor 

Bladene og Grenene bedekke en Art af Lyst-Huse, men Frugten kommer aldrig 

til 



Den naturlige Historie i Mawkvx. 287 

trl Fuldkommenhed ; hvilken i Vel5in6ien kaldes UomnF af de 

Franffe ?omme3 as og kan der regnes blant de lekkerste og beste 

Frugter. 

Sukkev- Rbv Xeseb 8!v0r findes endnu udyrkede ved 

Egnen af ^eman, men man kan nok forestille sig, hvor siette de maae vcrre, 

naar de fornuftigste Plankeret VestmmL!) have Omsorg for at omplante deres 

Sukkere hver sierdeAar, og neppe nok ere fsrnoicde med de; sterdeAars 

^ er af alle Planter der i Landet mest elsket og det for Blade

nes Skyld, som er Fruentimrets daglig Sminke; de ligne vore Slaan-Blade 

og Planten er samme Bu^e ikke ulig, dog noget rankere og hsiere. Fruentim-

ret koger Bladene med friff Koe-Skarn, befmsre og forbinde dermed Handerne 

invendig , Neglerne, Knoglerne og Jodderne i Form af Skce; naar det er ve! 

lerret og reent vasket, faaer Huden en brandguul Farve, fom varer i 8 Dage. 

Koner kaster af Saften paa deres Hoveder, og lader det lsbe hvor 

det vi! paa Ansigtet ogKlcederne, hvilket seer afskyeligt ud, og dog holdes for 

en stor Zirat. De sælges i Kramboderne ester Vcegten, siden de hverken voxer 

allevegne ikke heller paa alle AaretS Tider ^). 

ffal vc?re et Slags meget ffintTrcee, som voxer aleneste i Egnen 

ved nogle holde det sor at vare Lscler. 

voxer i Egnen ved og ligner 

noget naar Maureres med cn Kniv splitter Frugten og Bla

dene lsber der en Saft ud, som i Luften strax bliver tyk, og er det bekiente 

(Zommi , som foraarsager en forffrekkelig Ny sen. 

Iv!5c elmafor ^ er en god Red, som haves overflodig, og sma
ger bedre end Bortfelffe Roer. 

keruLA 

*) ttsnns har lc?nge vceret lukicnt fsr en bctydclig Plante. Ldg>v siger i sine levvels 
at i de runeWce Lande plai!tcS de m^d sior Flid i alle Hauger, bliver hvert 
Aar dcffiaaren, og har smaa veliugttnde Blon ster, som sidder i Klaser (^5 !!c!s 
?w'.vei5 >n LIuKei-z). Men hvorledes han kan mene at dermed sigtes til Lko-
xker.Druerne i Ln^ecii, ttois. I. 14. er ikke let at forstaae. 
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er en anden Rod, hvoraf iscer^v^erne lave en dlon-
LeZ: med Honning, Caneel, Mnscat og saadant mere. 

Urtlschokktt voxe der vilde af tvende Slags, nemlig 

som ere spidse og mindre end vores, dernoest Xan6a6i som 

ere runde og storre end vores Artiffokker. 

TNlstev har jeg seet L Mcengde i ̂.8^ men ikke anden

steds. De soge dem, som hos oS, med Hunde, og regne dem blant 8ti-

mulamia. 

, derom er tilforn handlet Pag. 104. 

WsIoNtV as adffillige Slags ere der sårdeles gode og paa sin Tid tiene 

Invaanerne til den meste og besie Fode, da de spise dem med Brod som andet 

Suul; iscrr ere de bekiente Wilker-Mell)Ner sode og velsmagende og langt 

overgaaer de Vet5in6ill<e; de kalde dem Oelaa, men de, som vi kalde 

Sukker-Meloner, heder hos deM Lecicd, disse ere vel meget gode, dog 

har jeg spiist dem bedre i d^6ix. 

Delus er en Urt, i Egnen ved Nar6kO8, hvormed man farver 

Skindene gule. 

Benner, , Linser, 1'0M3t38, Augurker, Xa!a-
baller. Radiser, Gule Redder, Hvldkaal, Blomkaal, Sallat, 
Peterst^le og deflige voxer meget gierne og kan haves i Overflodighed. 

ere de, som paa lacin kaldes Maia 

fordi de utillavede ere uspiselige og af en vederstyggelig Smag. Jeg haver ogfaa 

spiist as dem i Vetkn6ien, men de j jVsar6!<08 ere dobbelt saa gode. 

Hvedt (Zemk saaes der i November, og er storre og bedre end 

vor Sommer - Hvede; deraf male de Meel, som ligner fine Gryn, men ved 

Mltning giver det fineste og hvideste Brod, ja det beste, som kan faaes nogen

steds. Det beste og meste cr i "I'emZna og vukalla, som de frugtbareste 

Provinzer. 
Byg Fckei'r er i Vipper i ZVIartius; det bages til Brod af de 

Fattige, ikke fordi det smager best, men fordi det er besk Kiob, og bekommer 

dem ligefaa godt som Hvede-Brod. Det beste er i 8us. 

Havre 
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voxer vildt, og kaldes Xortan, det haver knns liden 

Kierne og et alt for langt og tykt Straa; derfore giver man Hestene Byg i 

Stedet for Havre, l igesom for i  Zglomons Dage, see 1 Kong. 4,28. 

sees der nogle Steder, men dyrkes ei i Overflodighed ; det store, 

fom ligner Erter, kaldes Dra, og det lidet, som ligner Perlegryn, 

heder ^A^uel; det meste er i paillet og i Dra, som deraf har Navn. 

MalUVt kalde de ^ 8ibt e!aM8 I: gammel Mands 

Skteg, og holde meget deraf. 

Rude sindes i en Potte i de fleste Huse, da de mener, at 

den er god mod Pest; men den bruges ellers ikke, siden Nsurerne holde den 

for at giore dem impotente?. 

Af er jeg stsrre Elsker end Kiender, kan derfore aleneste sige 

om dem, at det er en Glade, at see Markerne og Engene i og k^e-

da de ere skiulte af de sVionneste Blomster, som dog sielden have 

nogen sterk Lugt; men Maurerne gisre flet ingenVcesen afBlomster, og kalde 

dem alle Urter plante derfore ingen i deres Hauger, unta-

gen Kongen, som har nogle faa Lyst-Qvarterer med euro^Til^e Blomster. 

§. 6. 
Ide mai-o^anske Lande ere Guld-,  Sblv-,  Kobber-,  Ti l l - ,  

Blm- og JeM-MlMt; men de benytte sig kuns af Kobberet, hvilket seges 

aleneste af nogle I^relzere iscer i Egnen ved ^A3(Zer, som ei frygte forKongem 

Dog forstaaer de ei at bygge Bierg-Verker, men forfolge Aaren og grave saa 

lcenge intil Hullerne falde sammen og ofte begrave Arbeiderne levende. Om 

Invaanerne end vilde fege Guld-og Selv-Miner og arbeide ordentlig i dem, 

saa blev det dem dog ei tilladt af Regieringen, som holder for, at naar det blev 

bekient af de (^rii^ne, at Landet var saa rigt, vilde de faae saa meget mere 

Lyst til at bemcegtige sig samme, eller ogsaa Nndersaatterne vilde blive for riige 

og mcegtige, hvilket er imod dette Lands Politiqne; i denne Anledning fortcelle 

de efterfolqende Historie: En ^.ralner havde engang fundet en Guld-Mine, 

som laae saa hoit, at han endog samlede gediegen Guld overJorden; dette Guld 

O o solgte 
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solgte han efter Haanden til en Guld-Smed i men da Naboerne 

engang havde merket det, blev det brag! for den da regierende Konge, der strax gav 

Ordre tilat bringe ham denne Grader, saa snart han maatte komme 

igien med Guld. Da han kort derefter kom, og blcv bragt sor Kongen, blev 

ham love! en anseelig Belenning, en Betiening til Hove, og en Kone af Kon

gens Serail :c., om han vilde oprigtig vise den Plads hvor han sandt dette Guld, 

hvilket Graderen lovede, forsikrende at ingen uden han vidste den; derpaa 

sendte Kongen en af sine Hoffolk med ham for at see Stedet; men da han var 

kommen der, og saae Guldet for sine Aine, sagde han til Graderen, at det 

giorde ham ondt, at han havde Ordre fra Kongen, at Mere hans Hoved af og 

bringe ham det; irakeren fik ei Tid at svare, men var i det Lieblik uden 

Hoved. Efter flig vel forrettet Commission kom Hofmanden tilbage til Kongen, 

aflagde sin Rapport, og fremviste Hovedet til Beviis; hvorpaa Kongen spurgte 

ham, om han nu nsie vidste at finde den Plads, hvor Guldet var, hvilket han 

forsikrede; saa meget desverre , sagde Kongen, og strax befoel en af de tilstede

værende, at afskiere hans Hoved; og derpaa endelig udbrod mcd dette: Siden 

nu ingen flere vide Stedet, faa Ml dette Guld ikke stifte nogen Ulykke L Landet. 

Man veed, at have varet meget hengivne til Guldmagerie, 

og Maurerne paastaacr at deres Forfeedre virkelig have udfundet den Konst, 

men at den nu ganffe var udded; dog gives endnu nogle faa saa daarlige, at de 

laborere derpaa. De ere mere lykkelige, som soge, at aisre Selv; det er saa-

danne, som forsolve eller saaledes forfalske Kobber-Penge, at de, saa lcmge 

som de ere nye, gaaer for Selv-Penge. 

Bmg-Crismlter findes der ret smukke, og som ligner .HmetiKsr. 

Forstenede LtgkMtV ellergives der af adffilllge Slags; 

blant andet paa en temmelig hoi Vanke et got Stykke fra Soen i Egnen ved 

^^3667 findes en flor Mcengde forstenede Asters, hvoraf jeg har medbragt een,-

som er aftegnet paa XXXIV. i naturlig Stsrrelse. Manrerne giore 

meget vasen af Forsteninger, og fortcelle mange Historier om forstenede Menne

sker og Dyr; og naar de kan overkomme en Steen, som liqner noqet af et Men-

mffe eller Dyr, vel forstaaet at det ikke er giort med Menneske Hander, saa 

ansee 
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onsee de det som kraftig til Hexerie eller i det mindste til at ffaffe dem Pndest hos 

Forster og Fruentinuner. Jeg fik i ̂36 saadan Steen, som en Maur havde 

tabt, efter at han i mange Aar havde giemt den, og ofte kysset samme; han in-

bildte sig, at det var ct forstenet Fruentimmer, og fremviste 2 Ophsielser, som 

han kaldte Brsster; men den ligner snarere en Skrubtusse baade i Skikkelse og 

Storrelft; begge Siderne sees i halv Storrelfe XXXIV. 4. 

Tilsidst maae ogsaa anfores, at der paa Kysten iscer mod og 

mere vestlig sindes ogsaa ZN3, men ikke overflodig, ikke heller vide 

mere end andre, hvoraf denne vellugtende Materie bestaaer. 

» - ' " - - ^ ^ 

MM DM WM 

D o  2  Register. 



R e g i  f t e r .  

A. Pag. 
Pag. ^6 kMlem, dito 168 

Aat i ̂taroklis 279 Abelsiner 285 
en Muur imellem Paradiis Aber 275 

og Helvede 189 liarar-, hvad er iZ4  
en Provinz - , 75 Lllialan , Konge i ̂ar6k08 

Len 8a!6, Regent og I^es 24 
i ZVlauriwnien 25 /.1)i Tlkallern Ivlaniur, dito 15 

^1)6 Len Ismail) Konge i ^sa^ul), dito 2O 
I^al-o^os og?es 52 8alem Ikraki'm, dito 2Z 

^6 Len ^soliame67 dito Zv og ^?eba, Hovedsmykker 112 
^1)6 Tladik, dito 22 ^a, en Forrider 25 
^1)6 , ̂ lulX Eftermand r  Lli)U8lri, en Auctor 222 

8^>anien 11 /^)u ^nan, Konge i ̂ar6ko3 og 
^Vl)6 Tlmalek, en Auctor 16 I^es 25 
^.1)6 I^Imelel^, Konge i ̂arokos ^1)u Lel^r Len omar, Stamfader 

og I^es Zr til ^lcir^t^nni l6 
Tlmelek Len ^i6an, dito - 34 Lel<r Konge i varskos 
HIme1el< Ismails Son, dito 52 og ?es 25 

^k6Tlmnmen, dito v^uz, dito 22 

>^b6 Llualie6, dito 22 vta^>ei Omer, dito 23 
Xl)6 ^1ua^e6 Len H6lls, dito - 22 ^!)U ^rre^lLe 8vleiman, dito 23 
^6 klrraliaman forgives ved s in  ^e?i6, en Rebeller 13 

Fader Z0 ^ultaralZ^, en Auctor - 14. 18Z 
Trraliaman, en af Kongens ^.ku ^lena6 L^6l8, Regent i 

Ssnner 168 ^suritania 13 
^i)u 



Register. 

Pag. Pag. 
^Ku8ai6, Konge i varskos ogk'es 25 Len ^lo^sme6 , Regent i 
>Vku 8ai6 06tmsN) dito - 24 ^laurtwnien - - 12 

^bu ^amirn ^laa6, Regent i <rldsie Printz " 166 

klauritanien - - IZ ?eZelini, Admiral i 181 

?es5un, Konge i ̂ larokos 8o1iman, arabiff Le^eeli ZA 
og I^es - - 16 ^-Ikallal-, Rudera af en Bye 8Z 

Accise i Portene - - 161 Almanak, Maurernes - 236 

Trrna, hvad er - 1O9 Almisse - - 195 

H.6ila, en Penge-Vttgt - . 26Z Almisse soges ved Rettergang - 148 

ZLbler - - 285 overvinder ^oraktkuni 18 

2Edelmod:ghed - 19.20.26.52 Alphabet, lurernes - 205 

LEres -Beviisning - - 106 ^lp^vnsus, Konge i I^eon - 16 

SErgierrighed - - 11 ^isZlier - - '65 

ZErlighed, danffe - 65 ^mara, en Aren-Ring 4 nz 

^Ltliiv^es, hvor boer - 4 > en Breber - 126 

, en rommerff General - 7 ^.mdalia^e - - 51 

^.5rlca - - 2.7.8 ^-mkre Zr-ls - - 291 

Afsettelse, Kongers - 49. 58 ^men, hvad er - 1Z7 

^Za6er, en Bye - - 67 ^.mgar, Isdernes - - iZ8 

Oe^ei)i, Konge i I^arokos Breber-Konger - 126 

og k'es - - 47.51 ^n6aluii, hvem baldes - Z4 

^me6 Xaim , Regent i ̂ aurila- ^n^ersZe i Ivlaro^os - 2^8 

nien . - iZ ^niin, I^lar^uiL 6^, Gesant - 57 

^ier, en Bye - - 76 ^nii^atlilL mod Manierne - 64 

Len I^asse, Saracenernes ^nt^c>ni8^erle/, Gesant - ZZ 

Anforer - - 8 Antonio 6e I^Uoa, en Auctor 69 

Ren ^6 elinele^, Interims- Antonius al) dito - 205 

Regent - - 50 Appel til Kongen, farlig - 224 

Len ^.tia, en scor Kaid - 76 Apricoscr - - 286 

Ren I^ak, Ksnge i ̂ ^oi-^a 20 ^c^uel amariZ, et Sprog - 2OZ 
Ren Ismail, Regent i ^1ar6!<08 AA ^i-a^ei- - 8- 48- 119 til 125 

Len ^ule5, Konge iIvlar6!<t)Z ^.ia1)Nlc Sprog - 2OZ. 204 

vg b'es - - 17 ^an, et Trw - 284 

-5) o Z ^rgila, 



Register. 

Pag. 

hvad er - 104 

Fruentimmer-Bsdel - 225 

Armce i Freds-Tider - 17Z 

^ 2. F 
Artistokker - - 288 

Arve-Riae er I^arokos - zZZ 

Arv, ^laurernLZ - 226 

en Skat - 124. 19A 

en Stad - 57. 57.5 
/U^ronomie, ^laurernes - 2Z4 

^I^s-Biergene - ^ 74 

Audienz - 6o. 142, 149 
^.vLrvLs, ^rofelsor i 21 

>V?smur, en Bye - 7? 

en Bye - - Zz 

en Engel. - Fio 

B. 
Badstuer - ^ 12. 114 
Banquerouter, hvorledes behand

les - - 2ZO 

Lar^ma, Slots-Plads - -71 

LariiiLN, d!oulul i ̂Iar6!<os - 6Z 

Barnchiertighed byre betalt - 1A7 

Barn, h-asiig stor - 191 
KArrSz hvad er - 82 

kasc^ia - - 169. 174 
ZZailiacZoi-, Ambassadeur - 149 
I Z a ^ I s  . . .  2 1  

K^Z^arsi^ Isdernes -- IZ8 

Beccasiuer ^ - 277 

Lec^Zues - - 278 
Ke6sIfZluan, en FrngL - ^88 

Pag. 
Beile, hvorledes - 96 

Begravelse - - 116. 224 
Lelilarius - - ^ 

Bemanding, Skibenes - 1^8 

Len ^26, Konge i Lc>r6uI)L -

Leu ^.scl^ , en Anctor - 222 

LeQl^iia, farlige Helgene - 200 

Lev! ̂ alan, en Provin; - 82 

Len Il!v, hans Skiebne - 62 

Lell I.aI)Ls, mauriilc Helligdom 71 

Len 8akrln, q vables - - zy 

Leosar overvinder ^6 elmelsk 44 
^6ernszOver--8L^sLli Tg/ 

LerlsZ^ia elk'r - 76 

VersZli elkasan, et Taarn - 78 

LeruaZ, enRod - ^ 288 

Bessgelser - -

Betieninger til gemene Folk - 171 

Bibliotheque i ?es - 22Z 

Bie-Mdere - - 278 

Bier - - 282 

Bierg-Cnsialler - - 29O 

Bierg-Verker - - 289 

Wlledcr taales ikke - - 19V 

Biffopper 4O6. i . 1Z2 

Blod over sv6erne - 1^6 

Blodhivvneren, h^vem er -- 228 

Blomsier - - 289 

Bloqnere Havnene, besie Angreb 65 

Loccanuin!^en>Lium, nu ^ar61<05 70 

ZvLoiius, Regent i ̂ mriranien 7 

Bombarderillg er unsttig - 65 

Bsepteie, Lrs^ernss) ^o6ernes 127. iz6 

Boepals 



Register. 

Pag. Pag. 
Boepcrls Forandring, Arabernes 121 Brudgommen, naar seer Bruden 96 

Bodel, en Konge - - 5Z Brug L'vert imod 107 
Boder til Kongen - - 16Z Brune Farve, Kongens, hvoraf ZF 
Bsnnen, en Religions-Punkt -- 19Z Bruitette i den mauriilce Smag 155 
Bonner - - 288 Lua/vn, Konge l Vele^ - Zo 
Bsrnekopper, ikke farlige ^ 2Z2 Luo^frs don;mer sig selv - 40 
Born, bortsiieles - Luckari, I^LZernes Patron 1Z4 
Born, 17 fodes een Fader paa Lu I^rs, Konge i Ivlaro^os og 

een Dag - - 14 - - ^2. AZ 
Bsrn 12OO. havde Ismail - 47 Lu Fortuna, en Rkt - loz 
Bosser, Lredei-nes - - FZ4 Lal^uan, et gammelt Slot - 76 

Bosser, ^wux-ernes - - 111 Lural-gaZ, etRivier -- 78 
Bog, kuns een god - 218 LusZ^ia i det - 19 
Boglader, tilforn i k'es -- 22Z Lusnot, enAuctor - ZZ 
Lom5acius, General i ̂ 5rica - 7 Luluk, en Fiff - - 279 

Lono, en naadig Afsteed - 14Z Byg - - 288 
Lorri, en Fiff - - 279 Bygninger, euro^Xiilcs - 7^ 
Loulek) en Auctor - 29 Bygnings-Kunst, ^Iaurerne3 - 247 

Lraztli^ai^, en Gesandt - 84 Bygnings-Smag forbedret - 249 

Brandguul, holdes for smukkest - 1 1 4  Bygnings-Timmer mangler - 248 
Lre^er - Bye - - 90 

Li eder maae ei komme ind :^Za6er 67 

Liederne - 1. 11. 125. 126 ^iZuIa - ^ 

Breve, ^o6erne8 - iz8 Oalpe og ^ereulis Ststter 84 
Breve, Maurernes - 2IO til 217 Oameleon - . 279 

LrjZnon, ftanff Greve ° 64 Cameler - ° 269 

Broe af Mennester - 46 LampomLnes ̂  en Auctor ° 6 
Bro>d, besie som findes - 6o Canaler mange i k'es - ^9 

Brsster afskæres og opcrdes - 44 Lanlin Cap, !vas el^u6i^ - 7^ 
Brosier, hvorledes kaldes - 210 Capitainer for Skiclmer - 181 
Brok-Fugle - - 277 Caracter Lrebernss -
Bruden, naar kan forffydes 98 Caracter ^oclernss . 

Brude-Konge - - 98 Caracter Xlaurernes - n<5 

Caracter 



Register. 

Paz. 
Caracter ksneZaiernes - 140 
Carckonne, en Auctor - - 8 
OartliaZo - - Z. A. 6-
Oasluder, Brebernes Stamfædre 1 

Castrater - - iZA 
Latlia^atmon - ^ 

Cautionisten stal betale > 229 
Lava, ^uliani Dotter > iO 
Ceder-Trwer - > 286 
Lenlum?u^ei " ' 75 
Ceremonier ved Audienzer - 24Z 

?elro!)eIi, en Slave 214 
iraker-Telt - 120 

hvad er - 169 
d!^li5en.^.run Lrialcliid - 12 
Llia!i5en i ^ ^ 11 
Ll^ali^n i Oamalco -- - 9 

^)all6 - - 2 o 

Lliams - Lliames er 2 50O. Mand 174 
('^arub, et Trcr - - 286 
Livatld, en Lagrer - - 193 
(^LnlZer, en Dolk - 510 
L^.irurZl L^i-iKne kommer i 8e-

^ - 16/5 
fsd, vil Llirtllen dse 156 

- - 141 til 1Z8 
foragtes > Z8 

grave sig ihiel - 57 
(^us, <2^ams Ssn - - 1 

Civiliserede, meest ere ^skauancrnL 84 
Lleopatra, gift med ^suka - A 
Cottegier og Departemens, ingen 
i ̂larv^os - - - 159 

Pag. 
LoUegium med 4O0 Kamre - Z0 
Lomijlion i ̂liir61<c»Z - 1^. 259 

Lommillions-Handel best - 251 
(!0M^2ZMe , atl!L2nl1< IAO. 1A5 
Complimenter, hsitravende - 210 
Comptant scrlges ikke meget > 254 
Condolering - - -117 

Ontul, som er forhadt, om last
værdig ? - - - IAO 

Lonsuler^ Huns, et Fristed - 150 
Lvnsulsr ere agtede - - 150 

Lonsulerz hverandre fiendffe - 141 
Contracter - - 229 
Coquiller - - 279 
Courerer - - 261 
Ournut, Ingenieur - 62 
Correspondance i ̂tal-6I<08 - 261 
L/prianus fsd i Lal-bsriek - 182 
L/rene^ en Colonie ' - Z 

D. 
Dag, een gisres til tvende - 19Z 
Dagenes Navne - - 2^5 
Dags-Nrbeide, hvormeget regnes 1Z7 
va'knas, en Fist - - 278 
Dam, - i^c) 
vaoilce Huus i 8ulra - 68 

vsn^e Mestere - 65. 1^2 
vanllce Penge 68 

vandes Anseelse - 64. 266. 267 
vanilccs Fred - - - 6^ 
Oanllces Hauge i ̂larvkss - 72 
Oan/lce Skibe - - 266 

Dan/I? 



Register. 

Pag. Pag. 

Van/Ic KeneZai, har ikke vivret l Drsm opfyldes 2Z 

140 Orome6arier 270 

Va^el-, en Auctor 7 Dronningen af 182 

Oarkeida forlades for Myrers Drukkenbolt spyer i 8Z^lsmen 49 

Skyld 77 Drukne maae de a?de sig 104 

Oecieium a^ioluwm - 192 121 

vslsil en Bog 222 Ducater, mange 47° 48. Ai. 52 

vel^I, hvem er iZ4 Duer 277 

Deling, Prisernes 180 Dyder gisre agtet 47 
Veps, en Urt 288 Dyder kan ei ffiules 53 
VLn6as, en Maler Dyr stal tale -87 
vespotlllc Regisrings - Formen ^58 

E. Oev kalder Kongen Neis 66 E. 

D^em^ek z en Breber - Bye 127 sg TisZelnut z Ssnner 9 
Oi6o, Dronning 5 LeIiLu5aui, ^lonliLur 64 

Dle, hvorledes de give 112 L61 is, Forsie i ̂auritameri 12 

v^in z hvad er 184 ^6ris Len L6ris z Regent i dito 12 

Domme - Dag, Tegn for den - 287 Len Konge i 

Dsd ceres, som levende hades 25 og k'eL 22 

D-sde af hvem begrcedes 117 Kongens Fetter 170 

Dode 2 ei i een Grav ii7 Eed - 117. 224. 2ZO. .  2Z I  

Dsd, fortient 37 Eed af Isder iZ7 
Dod, naturlig, uventet 59 Eege-Traer 286 

Dsdsmaade, I^oZmis 55 Eenighed, usirdvanlig 25 
Dsd, voldsom 18 Efterretninger om Slaver ^5? 
Dråbes mange 46. A8 ^Zllone, Ko6>2rlcl Enke 11 

Dråbes/ med ZErbodighed 56 Eguen ved ^arokos 73 
Drenge, smukke 19O , tilforn folkeriig 4 
Dragt, Forstiel paa ni hvem ere 194 
Drikke, Kongens 6l Llanssra, hvad er 2Z5 
Drikke-Penge, Kisd-Penge IO4  TlLrsisZ^, I^arallZlz. 83 
Drikke, som er forbuden IQZ  Elephanter 273 
Drsmme fra Dievelen 222 Llmer6us, Insecter 280 

P p 



Regisier. 

Pag. 
Tlmostansir, i iA 

Elffetmeesi, som giver meest 64 
Elstov hos Is6m6ei ne ^ kosibar 1Z 9 
Lluali6z Konge i ̂arvkos og?es Z4 
Llu6o, Lle^oiln) en Vadsken 192 
Llulcliemz hvad er - - 2^5 
Lmanue1> Konge i ?orwZal 26 
Elnbede, Lvnsulens, vigtigt iAo 

Embedsmand, Kongens - 169 
TmZelles, hvem ere »- 171 

i Manien 17 

Officeer over 100. Z74 
LmsiiuanLi-, deres Skiebne 61 

TmscirZ, en Fisk - - 27Z 
^Imerscl^Z) en Auctor 222 

^n5an8 6e I^anZues - 149 

, et musikalff Inftmment 19Z 
LnZL^es Fred med I^larv^os 6g 

Engler, hvad troes om dem 184 
Enkens Ssrgetid - - 101 

en Fugl - - 278 
Eremiter i - 70.200 

en Provmz - 70 
Lr^enius - - 2 TF 

Lrri5z et> Provmz - - 84 
Rl-ruk) ^ en DrE - - 104 

Lr?, et Tr^ - - 287 
Llca, sn Almisse - - 195 
Es^ler i ̂cu'o^oz - - 274 
Lsida, hva!> er - - 8F 
Ltsalsm, ^laurernes Religion ^8Z 

^u^ordium, en Gomme 5. 286 

Execution, afskyelig - 40.41 

Exemtion, hvem forretter 
Expeditisn af I^i^perZa 
Expedition mod ̂ IlZIiLrne 

8-
Fa ar i ̂vlai-o^vs 

Fabler, Anledning dertil 
Fabriquer i ̂larokos 

Fader, ubarmhjertig 
F«x, som gisr Skade 
Farge - Sted 

Faster, 

Pag. 
225 

S4 
39 

20!. 274 

74 
2A0 

42 
2Z0 

76 
201 

I'Maz 8w6iosu5 ?Iievlc>Zlse 199 
Faste, Kongens - ° 6Z 
Fal^? Frisled -- --

FaPhed - ^7. 14^. z^6 
Fanatiffe Helgene - - 199 
Fanger, lranilcL - . 6z. 64 

Farbrsdre, Kongens, betler 159 
I'ares Konge i varskos 24 
Farteier, ^aurLrnes -

Fasie, en Religions ̂ Pumt Z9.Z 
, dm Forste Dronning z 65 

hvem kaldes - iZ 
Fattigdom, - 12A 
Faust-Ret blant Lrel)ei-ne - 126 

Favorit - Slaver hos Kongen 156 
Feber, hvorledes krges - 2^2 
I^eZala, en Ae - - 77 

Fsede Koner fsde sielden -

Fsed holdes for smukkest - 214 
Feed Kone gives til mavre Hunde 46 
Zeil, de ^raniices - 6^ 

Feil 



RcZister. 

Pag. Pag. 

Ml hos Oahpsr og Loulek - 69 Fred ° 26. ZZ. 64. 65 

, en Stad 12. 79 Fredag, kl-iur-Lrnes HeSigdag 200 

Ficnde, 126. 128 Freds-Tractat, Udtog deraf 266 

Figener 28Z Fregat, for stor 176 

Fingrene stal de stikke ^02 Fristed hoS Kongens Hest 59 
Gouverneur i  Z6 From i Drukkenskab 52 

Firebeen 282 Frser 282 
Flag, de^ril^nes, naar vaier 141 Fnlentimret spisee alene 97 
I^Igm.lnZQs, Fugle 276 Fr;>gt for en dsd Tiran 81 
Fln.er i Mængde - 282 

G> Fed se l, ^lzui'Li'NLs 95 G> 

Folke - Mængde T15. I2A Gabende Mund T2L 
?) hvad er 246 , Engel T84 
Forc?de sig., Raad de? imod !94 Gade-Ild 202 

Fonrlsre og Bsrn Z2I Gader, tildekkede 77 
Forceringer 45.48.55- 64- 69.86 .142. (iTwIl 2 

144. 147. 16Z. 190 Galant, grmn §O 
Foragt mod^66ei'QL IZ6 (Zalenus 2Z2 
Forbeder hos Gud ?88 Garnison , hvor er -73 
Forlibt Helgen - 199 Gaver i -rette Tid 147 
Fornsielse,. grum 44 Gebærder, passelige 209 
Forræderi, ffammelig 41 GeeSer 274 
Forretmnger, Fruemimrsts 114. 166 (Zelimer, Kottge 4- 7- 8-
Forretninger, Slavernes - -54 (rcn^ericus, dito' 7 
Forsigtighed fer Reisende -- 85 Gesant, sin egen 26 
Forsigtighed i  Handelen 261 Gesantffab fra R.u6olpIiu8 33 
Forsigtighed ved Underhandlinger 147 Gcsantstab, I^llan6l!c 34 

Professor 20Z Gcsantffab, kostbar 149 
Forsoning for Mord 228 Gesantffab, ti! 3-
Forstenelser -> 29O Gesantffab, foragtet 50 
Fortrin paa A5res-Vegne - Z8 Gi^?6 276 

- Munke 152 Mengieldelses-Ret 2ZI 
?r^nLl1eo el?uerbs - 16 Gierrig, er Kongen 62 

Pp 2 Gifter-



Register. 

Pag. Pag. 
Giftermaal, lurernes 96 til ivo »A. 

Giftermaal, KeneZaiernes - 140 Haandvirrker i klarokos - 25c) 
Gildede, ^losiin - 1^5 Haarene paa Legemet aftages nz 
Gildes, hvorledes - 274 5-Ia6r-un, hvad er - 106 
(Zwviario Lomaia, en Grsker 64 Hwvn - io. 50. 52. 99 
Give med de Givende - 65 et Klædebon 7- 109 

Gl^de, den stsrste . . i ̂Ve^inZien - 279 
Glades-Skrig, Konernes IOA ?l3me6 Len ^1)6 

(Zvliaili - - 126 I-Iame6 konsol-, en Forrider Z2 
(ZoUius i ̂laro^os - Z4 I^amscl Lckeck, Konge i ̂ larokos 

Gomme - - - 256 og I^e? - - Z4 
(Zonerne i ̂aul-ikanien - 8- ^Iame6 8L^erif, dito - Zl 

Gouverneurer bliver Konger - 11 en Sect - izz 

Graad straffes paa Livet - 42 Handel, besie er i I^es - 79 
Grcrderinder leies - 117 Handelen i ̂laro^os 251 til 26Z 
Gråshopper - - 28c) Handelen, vigtig for Kongen 65 
(Zraimnai^a ImZuX arakiLse 205 Handels-Compagnie - ^9 

Granat-LEbler - 286 Handels-Omkostninger > 259 
Gravsteder, lurernes - 117 Iransk, en Sect -
Gravsted for en af Lluilii Disciple 77 kanons ?ei-i^1on - <5 

Grumhed zo. Z7. 41. 44. 45. 46 Hanrei, ubehagelig Titn! - 99  

Grundtegning kan Kongen giere 249 I-Iantele Len 8e^ran, en General 11 

Guds - Dyrkelsen i ̂arokos 182 Harer - - 275 
(Zuinea, Handel derpaa - 261 Z-Iarur, Isdernes - izZ 
Guld, dannet som Molle-Stene 14 ^aian, en 2rai)i/!c General 9 
Guld for en Brud efter hendes I-Iaicen, Konge i ̂l^kei- - ZO 

Vt?gt - - 21 I^-tscen, Morder og Formder Zo 
Guld, hvormeget for en Pige 19 I-ZalcliiLcka, en Urt 56. 1O4. 288 
Guld-Hennen, hvad er iz6. 162 Z-Iafgli, den regierende Konge A9 
Guw, iLMLlls, opsnappes Z9 tiasgli paa en Dsds Vegne 595 
Guld-Magere - - 29c) en Suppe - ioi 
Guld-Mynter i ̂larokos 26Z.264 ?I^em, et Skierf - 109 

Hauge, i ̂ larokos - 5Z 

Havne 



Rcgister. 

Pag. Pag. 

Havne paa Kysten 177 I-Iowma, de Lln-iltnes Helvede 189 

Havet ffal forandres til Ild 187 Hoved af Gslv 46 

Havre 289 Hoveder, dsde i S<rkke 64 
55ekraillce Bogstaver til 2radi/I< Hoved - Sats i ̂ aurei-nes Religion 184 

Sprog iZ8 Huer gwres i 250 
I^e6!ie6, en Fugl 278 Hummer 279 
I-Zeine, 6an/!^ Bygmester 70 Hunde i ̂arv?i08 275 
Helgene - - n8- 199 I-IurMaiun, Jomfruer 190 
Helligdom i 8(.4ie1la 77 Hvede 288 

Hellighed, Kongens 61 Hvile, hvor ei passer 181 
Helvede, Ivlaurernes, ZZlieliena 189 Hyre, Soe-Foikeues 178 
I4emel, hvad er 260 

I-Ienna, en Plante 287 
I-Ierculis Ststter 6 Len , Regent i ̂lauri-

I^ers, hvad er 112 iania . iZ 
HellelkerZ, Skibs-Capitaine i8c> Len IVloI^ame6, dito 12 

Heste i ̂ aiol<08 273 Len Omer, dito 13 
hvad er - - 227 Konge i ̂lai'okos og ?es 22 

Z-Ielm^lal) Konge 2 Len ^loliame^, dito 25 
Hiernelss 46 Ii!lmanlur, dito 20 
Hierte, levende opndes 15 ^al(us) Lllnerini , dito 23 
Hilsen, Maurernes 107 ^san QiKai-6, en enZeM Capitaine 33 
Himmel-Tegnene - 2^6 til241 en af Kongens Genner 167 
I-lilioire 6es Ttaks I)2rl)ai-e8^ues 54 IbliL) Dievlen 184 
Historier/ Zv!aur-erne8 33 ^ei'm't, hvorledes frikisbes 5i 
Hsns 276 ^sesus, Maurernes Tanker om ham -8Z 
irloli, Vice - konsul 214 186. 187 
Hofbetienterne i ̂ laro^os 144.145.171 lin ere skabte af Ild 184 
5IoZmi, Latel^ia 55 Ils i ̂ aro^os 74 
Honette Maurer 116 Ild - Curen, hvorledes bruges 233 
Horerie, hvorledes straffes 227 lim Mali, en Bog 22Z 
I-Iorom, et Fristed -18 Imam, en Lcrrer I97 
^olein, Kongernes StammeMavn 27 Imam, lurernes Lheer. Religion -l83 

Pp Z In-



Register. 

Vag. 
Iu5e.5 , Konge i 

Pag. 
Anbringelse, Slavernes ^53 Iu5e.5 , Konge i 14 
Inbygere, de ssrste Jul^ni^lius, ZrTllc Keiser 7 
Inbygere, nu varende 94 

K. Incliaatisn, 1O4 K. 
Iukomsier, Kongens 16O Admiral - 58- 72. 156 
Inscription - - 4 . 8O Xaas, Cammerherre 557 
Instrumenter, musiealffe 245 , ^ra^ei'NLL I2O 

, spares af Lsver 272 , cn Dommer - 19^.224 
sv6o - Rec i 259 Xa6i pl-ovlriCliil 122 

hvorledes lwr bruges 547 , Lrc^ernss Dronning 9 
Dcl-2!- i ̂2r6!co5 - T Z 5 tit IZ 9 hvad er Z6 
^c)6ln6Ll-ne tager ve! mod alle 11A. 1Z9 kattan, ek Klcrdebon 1OZ 
Joliannes I^eo 12. 2O2 , hvem er -- 169. 174 
Iomfrmkg Kiende - Merke 97 over Slaverne ^57 
^onasz Prophet 6/ icaick Kaso 169 
Iordffielv drceber ZOO ^o6er 81 Kairoan, ct Palais deri kostbar 15 
^vi-Ze^uanz Chef d'Escadre 64 kamita, en Skiorte 1O8 

en Slave 45 Kaper-Floden 275 
Joiua kaldes en Rover 4 Kaperne, om kan odelegges 181 
Is!ia^LLn7essuu, Konge i^rolvos 19 , hvad er 18O 
Ismael "^aer, Regent i Ivlauri- Karal^us^z wrl'illi Anfsrer 2O 

ianlL iZ , Llustas Ssn, Kdelmodig 29 
Ismai! Len 8c5ieri5, Konge i , Regere -Z5 

inkos og?es - 4Z - 45 Kastes i Miret, hvorledes 225 
I-si-alll: en Engel 184 Xe5>Ia, hvad er ^93 
!iril)ra, hvad er IOI^ , en ulden Skiorte 1OQ 

Kong? i ̂Iau5!ramen 5- 7 I^sua Ruders 80 

sui'Zurt^a, Konge 4 Kierliahed, siet belsnnet 55 
Julianuz z (Zollier^ss Gonvernenr i Kittterst'c T8Z 

IO Kilde, Livets I9O 

Kongs i Ivlaro^o Kisbmand ere Co^nfulen imod 15O 

og ̂  2Z Kwbmamd i Anseelse 

Iu5e5Len ̂ estuv i dito T<5 Kiobmands Audience ?5i 
Kiebmamds 



Register. 

Pag. Pag. 

Kisbmsnd-s Hnse paa Kysten 151 XiiKer > en ^anilc Nrtegaards-

Kwre-Tsi/ Kongens 60 mand 

Kirsebcer 285 

Klædedragt/ Frnentimrets 112 8-

Kla-dedragt, ^oclsrnes. iZ8 Laant Tin^g - - 2ZO 

Klokker, ^iLurernLL ^98 I.a1> ell>aruc1, hvad er 106 

KlHere i 152 Lags-Kunst, IvIaursrneZ 2Zl 
Kobber 256 Lcvrret gisrss i 250 
Koe - Pattere 274 Larere, falffes Opstandelse 188 

en Dolk ni Lage, gialkes 39 
Koner 14.47.99.1O5.165. 191 so^Sl-ncz Helvede 189 
Kongens Person 59 ^ en Steenhugger 151 
Konge? svales ved Audience 28 Lande, smukke 268 
Konger, tre dråbes i enTrafning Zi Landets Folk og Son 5 
Z<oxanen zZA. 186. 2^4- 218 Land-Vasen, irakernes 12! 
Korn, en god Rstour 260 ) en Drsnmng- 165 
XoKali, Lal'cliia 99 Bogstaver uddsde 2OZ 
XouKrup, Csmmerce-Raad 76 Legemerne efter Deden 186 
Xrai)0 - 278 Lehning, Soldatesnes -73 
Krager 278 Leie giver Eiendoms- Ret 230 
Kramboder 262 Leie, hvorledes med 8a5i-ari 2ZO 
Krig imellem Fader cg Son 24 Leie, Kongens 162 
Kng mod Vantrosnde i8o IsmailZ Geruahkinde 37 
Krig, selsom 64 I^clla ^vnLtw reiser til 54 
Krigs-V«rse:m 172 hvem sr 165 
XromLl^ai!^ ̂  Koilge 34 Lerker 278 
Krud giores i 256 Z^ersL^.a, Zan/Ic Hauge 59 
Krud, Kronens 61 I.svanlTn) Handel derpaa 261 
Xu6 - Skridt 2OZ Levemaade, ^ra^srnLs 124 
Kunstnere i ̂ larvxos Levemaade, dagliK IOI 
KttsczlL, en Lrelzer 9 Leveinaade om Bord -73 
Xus^us, en Spise 102 192 
Zius^usu 8i6) en Helgen 92 ftrsie Invawtere 2 



Negister. 

Pag. Pag. 
e?ma5or, en Rod 287 76 

Ligelydende Ord 209 kenlgkia, Slangs-Vand 72 
Limoner 285 289 
I^inZva vernaeula 2O4 Larer ioc> 

List af ^i^n - Z2 Malurt 289 
Livsfare, Kongens 6c> ^Ie1ie6la 83 
Lsbe til og fra Kongen ^43 Mandel-Trirer 285 
Lsse-Penge for Slaver ^57 Mandler 257 
Lsver 2^71. 272 Mand, inwgtig og tyranist 42 
Lsverkule 273 Mangel lider Larilien i 8uira 63 

Lsvte, falstt 56 ^anilia, Ivle!!!!^, et Casiel 85 
Lsvte, unyttigt 55 Manufcript af Len 8-xlc! 234 
I^onZuevllle, Oberst ^ieuienani 58 — af 5 -'I.ellau! 233 
Lovkyndighed, Maurernes - 223 — af Len 2Z3 
^u6ai/^e Familie 61 — af Len Os^ra 223 

Luften paa ^.tlas-Biergene 74 — af Oeleil Lleliaerai 222 

Commandeur - 59 — af Koranen 218 

Lykke for Kongen af klLrokos 59 — af I^lalek 219 
Lykke - Spil er forbudet - -v5 — af me6 Xartas 233 
Lyksaligheds Paradises 191 — af ^eCir Iil1!<oran 219 

M. 

, 5^unn6erne5 Bygninger 2 
M. ^/laransl-, hvem ere 33 

Maal i ̂ ar6!<o8 259 , hvad er 16 

Maanens Maaneder ^ 234. 235 k4-i,rmc>1z en Auctor 16 

Ksnge i ̂auritLNla. - 15 204 

^^6iz!ena, Slavinde - 156 !v!ar6!i()L Deling 67 

elgLrl), hvad er 77 Grcenfer 66 

Mad paa Reiser 103 ZVIaro!<05 8ta6 72 

Mad, simpel agtes meest - 6o Martyrernes Siele 187 

Mandene dyrker Jorden 122 ^zr intages af 8Z^!oIiar 14 

Mamdene gaaer ti! Torvs 114 ^lasun, hvad er 104 

Magazmer til Korn 72 Zvlalernor-er i Jorden 122 

- > IZ. . 18- Z87 Ivla^aZan, Lsl-lsg^lit 76 



Register. 

Pag. Pag-
Maurer ere ei sorte 94 billion ^iKoi!sI 6e ^aruecos 46 
Maurernes Skiebne i 8^amen 34 Mistroiske ere Maurerne 116 
I v l a u r i  . . . .  3- 5 ^Ici6Iiema, et Belte 1O9 
^/lauritania . - . - 7 Mod, Kongens af^Iarokos 212 
^laur selges for Figener 28 Msller, adsiillige" 125 
Medailler, romerne 78 sverste Geistlig 197 
I v l e 6 e r  . . . .  2 ^oZo66r-, 8u:ra 68 
Medicin, hellig 2Z2 ^lol^ame^aner ere ^laurerns i8z 
Medgivt, hvo betaler 96 ^lo^ame6 ^ian, Konge i ̂ la-

i8z 

Medlidenhed straffes .37 r6I<os 25 
Meel, hvorfore kan fa'lges 125 ^lo^amecl afhugges Haand og Fod 42 
^eka, Veien dertil 196 ^loliame6 Len^i>a6, Konge i 8^)a-

42 

^eknes, en Stad 81 nien 16 
^leleks Skiebne > 35i . 40 ^lv^ame6 Len^.k6 Konge i 
Melk af Cameler 104 ^laro^os og I^es - - 59 
Melodier - - 242. 246 ^/to^ame6 Len ^6rl8, Regent i 

- 59 

Meloner 288 Mauretanien 12 
^leluia, et Revier 85 Ivlo^ame6 Len 8cliecli 75 
^lensia, Slottet i X4Lr61ic)8 72 ^c»1iame6 Len 8e1ieri5, Konge i 

75 

^len^ella, et Bedested 86 ^larokos 35 
^eiini Stamme begynder 2Z ^vl^ame6 Len 8limen, Auctor 222 
I^ellael, Laseliia 48 ^o1^ame6 Len ^omruk 18 
Ivletlias deloves om gv. Aar 45 I^ol^uneck ^ll^olein, Ko»ge i ̂la> 

18 

klella, Rudera 67 l-6l<08 og?es ZI 
Meubler, ^ra^ernes 121 I^oliamecl k^lrno^aniir, dito 21 
Meubler, sauternes 249 ^lo^ame6 ^luatas, dito 26 
^lic^ael, Engel 184 ^5o5iArne6 Annaler, dito 21 
Mildhed - 14. 51. 57 . 64 ^lo^arne6 ^llenuli, en Anctor 22Z 
tillak, Isde-Qvarteer 73 I^lc>1iame6 ^ascen, en 8ckeri5 27 

26 ^limun, en af Kongens Genner 167 ^lo^ame6, Xai6 over Vud6u 
27 
26 

Miner 289 ^lo^ame6 Xartas z en Auctor 12 
Mirakel i Verden, ^elus 186 Klo5>aine6, hvad er 85 
Ivlisna, ^o6erne8 183 k4o1iame6 8a11ie, en Helgen 75 



Register. 

Pag» Pag. 
1116 Konge i ^Iun1<lr og Engle 186 

r61<08 - > 56. A/ ^luta Len Klaizl- - . 11 
Xloliarai, en Ploug 122 (Zil-rai, X<u6, uheldig 53 
Z^lona, hvad er 85 ZvluseImXn6, hvoraf kommer 94 
^lono^olium 162 ^lulic!, hvorledes anfeete 246 
Z^lonlirum, Ismail 46 5/lulicusz den siorsie 242 

Morb<rr 285 Musique, Ivlaureines 241 til 246 

Mord, hvorledes straffes 228 Musique, naturligste 246 

^orZatel, ?IalI<e - Vasker 110 Musique, Paradises 191 

^lorZrs^i, hvilke 95 ^uluna, en Mynt 26Z 

^lorolia, en R<rt IOZ Zvtutti, Favorit-Slave 214 

^orvills, en Slave 6Z Mynte-Vcrsenet i 262 

ZvInlaLrin, hvem ere I?- Mynter i K4arok08 - 264.266 

^lolL^uar, offentlig Audience ZZ. 160 M y r e r  . . . .  282 

Z^tolis Fist 279 
N.  Zvlo5limin z hvem kaldes 183 N.  

260 Isdernes 138 
en Slave . - ^54 LusZ1^Lniu5Llen!Lta 26 

^ouette, Auctor 35 N a t t e r g a l e  . . .  278 
^lu6en, udraaber til Bon 198 Naturlige Historie i varskos 268 

^/lula hvad er 37 Navne for Gud og for ^okams6 222 

hvad betyder 166 Navngivelse, Z^laurei-nes 95 
Ivlulaiisr 135 Navn, Kongens misbruges 39 
Z^ulei elmelek. 48 Nederlag af 185000 Mand 21 

^ulei ̂ 6 erraliaman 75 Nedrighed ved Gierrighed 62 

^lu1ei L6rlS z Kongens Fetter 147.159 hvad er 101 

170 I^eZer - Fi?st ... 2O2 

Ivlulei Zvle^eies, Le^erlfernes I^eZerne i IVlaro^os - 1Z4. 22Z 

Stamfader 27 I^eZerne beder for en Dronning 55 
Ivlulei IvloKa6i 57 I^eZel-ne8 Tal, inskra?nket 172 

Muler - - 257. 273 ^LZerne udraaber 2 Konger 56 

5^u1u6, en Fcest 2O2 Kseika, Skat ... 12Z 

Munition, derfor udfores Kom 26c> Herredom I 



Register. 

Pag. Pag. 

Iustice-Raad -4 Oprsr i?es - 260 
Nsd, Hungers 28 Opstandelsen 187 

Nsd, yderlig - - 8. 24 Optog, forvovent 43 
Kotarius ^uklicus 198 Optog, prægtig 64 

^umi6ce, hvo kaldtes 2 Optog, siracksom « 41 
Z^umi6ia . z Orange, dyre betalt - 45 
I^un, et Rivier 67 Ordbog, 205 
d-s/-8a16 . 78 Ordholden, hvem ere 63 

O. 
Ord, over 8c>OOO. i Koranen 219 

O. Ordres, kongelige - 214. 216 

O!)e!6 ulla^, Regent i ̂ laurikania -Z Orthographiffe Tegn 206 
Oeconomus, Kongen i k4ar6ko8 166 Overmod af 8 
Hine, Kongens 59 Overmodige Slaver -55 
Hine, onde 20 8 Overmod, Kongens afklarokos 212 

Hresigen, hvorledes giengieldes 2ZI  Oxehuder i ̂ar6kv5 256 

Asiers - - 76. 279 
P. Hvrighed, ^so^srnes -37 P. 

H^ren i ̂arokos 274 Pkrer 285 

Ofringer - > 201. 244 ^o^ernes 138 
Olie i ̂ar-vkvZ 257 , Kornernes 109 
OUe af Scorpioner 282 Palme - Trceer 285 

Oliven-Tr<?er 284 ?apua, en Bierg-Fsstning 7 
OmarliX, et Rivier 76 Paradis 190 
Omar, Herre af l!ek 35 Paradis, jordiff 67 
0iner Len ^6^is, Regent i ̂ lau- Parasol, kongelig 60 

riiania -3 Pas for Kaperne 179 
Omer Len , Konge 22 Pas, hvorledes forevifts 266 
Omfficerelse, Maurernes 196 Passioner, forandrer Farven 59 
Ondt betales med godt -79 Passions-Blomsier 86 
Opbrekken til et Tog 174 kakacon, ?eso. 262 
Opbringelse, Slavers 153 Patron for Betlere 195 
Ophold, ^v6ernes -37 Patron for Negerne 22Z 
Opium ^ ? 104 Pauluner, hvad ere I 2O 

Qq 2 Penge 



Negister. 

Pag. 
Penge af - - 5 
Pengegierrlg, Ismail - .45 

Penge i 26Z. 264. 265 
Penge, Kolnsri^e - - 7 

Penge, udenVirkning - - 55 
Penge, udretter alting >- 6z 
?enon 6e Vele^, Castel > 84 

keres, Reis " ' 54 

Perser - - 2. Z 
Pest - - - 115. 281 
keiits I^aitres - - 115 

?eiri5a^a - - - 29O 
?1^aruli og - 7 
kliXniLer - » Z. 4 
kelenernes. Altar ^ ' Z 

Piger/ godtKiob - - 19 
Piger, Paradises - 190. 191 

Pilarer > - 4. 81 
Pillegrime ceres - - 196 

Pillegrims-Gang - - 195 

et Slags ̂ o6er - iZA 

Pin - Sviin > . 75 
Planeternes Navne - 2ZA 
?Ilniu3 - - 94 
Plyndring, i Celines - 51 

Poesie, lurernes 241 til 246 

Politique, Kongens - 159 
?o1nitx, Auctor - 47 
kul^Zamie hindrer Folkemængden 115 

Pomerans -Trcrer - 285 
Porte, Maurernes - 2OI. 224. 
Portrait, Maurernes - 115 

Prikkel-Pmer - 284 

Pag. 
Princesser spinder af Ned . 16 
Princessen af Lonti -

Prinzerne - - 166 
Priser af Kaperne > 179 
Proces, startendes - 224 
Proclamation - 11. 1Z3 
?roc0^lus > - 4 

Procnrator - - 224 
Propheter, Maurernes -
?roteKanterne have ingen Geistlig 152 
Protocoller bruges ikke - 160 
?to1eMXU8 - - 6 

Sprog - 2 

?unii1ce Sta?der > 6 

Q. 

Qvinder af Desmer - 190 
Qvinder, aradii^e, høflige 124 
Qvinderne sporge de Dsde - 117 

Qvinderne vogte Qvceget > 122 

Qvinder og Bern, haardfore 95 

R. 
Raad eller viuan - 1^9 

en Stad - 78 

Rsve ^ - 75 
KaZragi, Stamme 70 
I^ama6!isn8 Fasie - 19Z 
Ziasc^i6, Konge i varskos og I^e8 

Forklaringer - 22Z 
Kaun, Casserer - 58-

Ravne - - 278 
Recommendation, ofte ssadelig 2^7 

Redelighed, 



Register. 

Redelighed, tvivls om 

Regieringen forssmmes 

Regieringen giver nok at besiille 

Regieringen i ̂ larokos 

Regieringen paapasses 

Regnffab paa Domme - Dag 

Reise, Loniulens, til Hove 

Reise, een Dags 

Reise-Ronter 

Reiser, Forsigtighed derpaa 
R.eis 
R.LI8 Om lir 
^.LlS 8^1(1 

kekua, L<eder-Flaffe 

KeliZlsux, hvorvidt Kongen er 

Religions-Iver 

Pag. 

147 

34 
6Z 

158 

47 
188 

141.142 

85 
88 til 9Z 

85 
179 
166 

99 
122 
61 

' -55 
139.140 

Residenz 

Retftrrdlg er Kongen 

Retour - Vahrer i ̂ larokos 

Rettergang 

Rettroende ^IoIiame6anel7 

en Fist 

en Fugl 

Kiddet, Auctor 

Rioe-Tsi^ Kongens 

Ritgdom, 

Miigdom, Sprogets 

Ring af sior Vwrdi 

^.lppsr6a, Hertug 

Rivierer af Melk ;c. 

R.o6enLus Son 

70 

255-

> 81 
61 

257 
224 

183 

278 

278 

2Z5 
6o 

67 
21O 

64 

54 
74 

190 

9 
Qq 

Roes, farlig 

Rog, sior 

Rever-Hule 

Kolliri 
komel elmsia 

Komerne 

Rude, en Plante 

S. 
8adLek, Rosenkrandse 

Sabel, Kongens 

8aki^a, ^us Ssn 

Sacramenterne misbruges 

Ssde, Kongens 

8^al<ak, hvem ere 

Saliclia, Kongelig Familie 

8ciic! , Konge i 

1<08 0g ?L8 

8ai6 . Konge i k'eZ 

Takar, ^laZernes Helvede 

8ala > Stad 

Salt-Pande 

Salt-Rivier 

8aluliiu8, ?rXwr 

Salve ved Qmstisrelsen 

Sang om Natten 

8anta Bye 
8anka Lrux, ^lai'^uis 
8ara^ner 
8ai'6iniT - -

8arkun, et Bierg 

Satisfaction 

Pag. 

2O9 

187 

89 
1 

242 

5- 7 
289 

199 
60 

1 

140 
60 

75 
165 

71 

22 
26 

189 
Z6. 82 

91 

89 
2 

196 

244 
67 

54 
8 

14 
89 

188- 268 
8c1iae?i-



Register. 

Pag. Pag. 
- Spil > 105 8Z1i!am2 ^ » 197 

8c1^a5^i, en Gect 183 8Z1iliima ^1)6 elmumen 71 
8e1ieck, ^.ralzernes I2Z  8Z1iiama ^.li Len ^uts5 7i 
8L^ec1^ bliver Konge Z2 8Zluama el^aruin 79 
8L^eL^, ^66erne5 73 8Z1iiama nedrives 19 
8c^ec!i z Printz, bliver Christen Zi 8Z^iama, siori?es 12 
8Llie6, ^ur1)an iv8 8Z^iaria, hvad er IO I  

Lcl^Ua, et Castel 77 8Z1ieI)e1 arl^ 74 
8c^erl)ll, Bambuser I IO  8g1iLi)el e1lie6l6 70 
8L^er-lfer - 26. 28- 67. 159 8Z1ildr.iIkar, hvoraf kaldes IQ 
8c?^eilf, Konge i l'aiilLk, ^laro- 8Z^lv1iar, en (ZrX^er 14 

Icvs og 35 8Z1iu1ier, en iraker 9 
LL^lsZIiLl-at ettals, 286 8lia>v, Vo^vr 133 
8cIiIc)^Ll-, Auctsr 27 8^6>via^z et Sprog 133 
8c1no6sr, 6ani!c Bygmester 68 8id Llielil 223 
Scorpioner - - 2OO. 282 8i6 e1i)ue1iar! 223 
8cu^a, Keger - Xaid 48 8ie6ma, en Provinz 77 
8oi)allian, Konge af?c>rwZa1 z i - 8Z Siele efter Dsden 187 
8el)u, et Rivier 83 8i6l, hvad betyder 158 
8ei6 Len elcluai 76 Silke-Fabriquer 250 
Seigl af 49 8i1ve^er Huarisma i55 
Seigl af Kongen 170 8^an6ria intages 13 
Seigl af ^1. Ismail 217 Skat, Velie1)i3 48 
Seigl af ^limun - 217 Skat-Kammer, Kongens 164 
8e1em vukali, Keger > Kal6 55 Skatmester 171 
Senge, lurernes 249 Skatter - 123. 124. i35- 136. 
8erail, var elliarim - 165. 166 Skibs -- Byggeri 177. 178 
8erlLketta, en Dronning 165 Skib, sirandet 266 
Lerual, - I IO  Skieget åres 115 
LesZelmesz - 66 Skifter, Maurernes 226 
5ella, en Hue 108 Skifter, de^rilines 267 
LiinsZ^, Kager 503 Skildpade 275 
LZKialieckz Religions-Krig - 127 Skilsmisse i JEgteskab IOO 

8km, 



Register. 

Pag. Pag. 
8km z ett Sabel - in 8onna, hvad er 283 
Skinsyge Mamd - 99 Sorg, hvorledes viises 117 
Skinhellighed af Ismail - 42 Span, hvor sior 69 
Skinhellighed af Kongen - 62 8panien inrages 11 
Skis-ger, offentlige - -15 plyndres IQ 
Skoe stal aftages - 142 8pgn-1<L Ord 108 
Skoe vil Auctor ei aftage - 81 8^anllce8 Fred 64 
Skolegang, Maurernes - 96 8pan'llc Klosier 73- 81 
Skrivt, - 206 Spedalj'ke i XlarolcciZ 73- 2Z2 
Skyde i Guds Navn - I0Z Specerier 6l 
Skyggen for Uhr - 2Z5 Spise, Kongens 6o 
Skyts - Penge 161. 162 Spise, lurernes ic>i. IO2. IOZ 
Slagsmaal imellem Bredre - Z8 Spise med Kongen 60 
Slagsmaal imellem Slaver - 50 Spise paa Graven 117 
Slagter, ædelmodig - 42 Sprog, Lrdiernes I2Z til IZZ 
Slagte i Guds Navn - IOZ Sprog, de Llu'iirnes 217 
Slanger > 281 Sprog, ?^laurernL3 i ^lar6-

Slaver 17. 54. 15Z. -55- 157 2O2 til 2O9 
Slaver, evige - - 141 Sprog, lurernes i 8x>anisn 217 
Smag, bessnderlig - IO5 Sprog, Uvidenhed deri - 2 
Sminke bruges meget - 113 Spurrer 278 
Smsr, gammelt - IOZ Stanhaftighed, bessnderlig 156 
Smykke, Fruenttmrets 112 Stats-Kunst, Ismails 

45 
Snee paa ^ilas - 74 Stats-Sager, hvem betroes 17c-
8oL^ora, hvad er - 14-l Stawnemaal, kort 224 
Sse-Foik, siette - 179 Star 277 
Sse-Rsveriet -75 8termlak, Hynder 

Sse - Snegle 279 8tii)0lt, , Capitaine 177 
Sse-Sprog 176 Stiernerne stal falde 187- 241 
Sse-Stader, mange - 65 8timulankia 93- 2Z.Z 
Ssns Fortvivlelse - 42 Stokke-Prygl 225 
Sons Kærlighed - 46 Storke 275 

I^<Z Selv < Mynter i ̂arvkos ^ 26). 264 Straf for Drukkenffab 
275 
I^<Z 

Straf, 



Register. 

Pag. Pag. 
Straf, foxtient 52 Talemaader , bessnderlige 2(28. 20) 
Straf for Slaver 155 ''I'amenart, Ll-eker-Bye 127 
Straf over Forseelsen 50 8. 83 
Straf, nedrig IOO Tapperhed roses af Kongen -54 
Straf, selsom 225 ^are^ant, en Stad 67 
Strudser - , « , 276 ^2re!^ Len General IQ 
Studerede vel, hvem ere 96 l^arZensa, en Fiff 279 
Studeringer, uhcrldige ^arZLa, hvad er 212 
Stuteri, Kongens 88 Len I^aler 22 
Lumkel 8amuel iZ? l'auil, Poesien dertil 243 
Sukker-Ror 287 1"e6la, Provinz 77 
Lus, en Provinz 67 1^e5s!r e11<0ran 219 
Luli, hvem kaldes 95 Telte, irakernes 120. 121 
Svaler 278 Telt, Kongens 174 
Svar, kiek 15 Tepper zwres i ̂ arokos 250 
8venA<e5 Fred 6Z ^eriiZenX, hvem kaldes 5 
8^naZ0Zer IZ8 Terstes med Heste 122 
Synd at drikke Cassee 198 l'ertulianus, fsd i Laidariet 182 

^estin Len Konge i ̂laro^os 
T. ogl^es 18 

Taarnet med Guldkugler 7i ^"ella, en Bye 77 
Taarn paa TZIniimer 197 Tesiament 226. 227 
Taassede Helgene 2OO l'eiaun, en Stad 84 

adulauant, Fwrge - Hytter 77 ^kedfre^us mister sine Hine - 9 
Tafel, Kongens 61 ^^eolvZle, ^l^urernes 218 
1"a6Iei tilhsrer Kongen 66 251 
Tagenes Beskaffenhed 248 Tids- Regning, ^mrernes 2Z5 

hvad er 227 ^>7lZmin, Lreber-Hufe 127 

22Z Tigre 272 
l^a^farinas, en Helt 6 Tildekkede Ansigter i 8panien 114 
Ta!, kremernes, Maurernes IZ2  Tiran var R.ate^l6 Z6 
Tal, "^ui'kernes -33 l^ili^ert in 

en studeres 198 Tituler, Kongens i5tt 
Tobak, 



Register. 

Tobak, afstyekg 
Tobaks Lugt spilder Fasten 
Tsfler, IvlukalnecZs 
Tofterne maae ^o6erns aftage 

Tsrke, Sang derom 
Tog, Kapernes 
l'oZa Romana 

Tolden af Havnene 
Told i ̂arokos 

Told-Rulle 
Tolk, er nottig 

Træfning, stor 
Træfning, uforsigtig 

Trce, meget stor 
Tronfslgen i 
Trostabs Eed aflegges ikke 

Trufler 
luw, Lyksaligheds Tra? 

Tunger 
IXmiLa Romana 

1"UN!8 
LEres-Tegn 

Keiser 
Auctor 

Tvang befordrer Elstov 
Tvillingers Navne 

Tyve - - 45 
Tyveri erstattes af Kongen 

u. 
, hvad er 

?vl0n6i)ra, en Bog 

I^a1s61a) et Castel 

Pag. 
61. 104 

194 
177 
197 
244 
179 
109 
160 

257. 266 

258 

149 
21. 24 

54 
190 
168 

169 
2K8 
190 

279 
io8 

2O. 66 

196 
65 

9 
99 
95 

54- 227 
267 

Uanstamdighed 
Uotale, forstiellig 
Udrustning til Krig 

Uforsigtighed, 
Ugler 
Ugudeliges Opstandelse 
Ukyst er Kongen ikke 
Uld i varskos 
I^lloa beværtes af Auctor 

Ulve 
Underholding i Seraittet 

Under - Skatmester 

Understrivt paa Breve 
^nilono z deres Musique 

, en Forliser 
Uretfærdige Domere 

af en Cameel 

kastes siddende 
Ilrlmi 

Utaknemmelighed 
, er der ikke 

Pag. 
142 

204. 206 

18 

278 
188 

62 

255 
69 

272 
166 

171 

2 I O 

246 

198 
- 188 

Z8 
192 

279 
27- Zv. Z5- Z6 

170 

2ZO 
22Z  

76 
R 

V. 
Vaade-Mord 
Vccge-Luus 
Vcrgt, lurernes 
Vcerelser, ^laurerne8 

Vagteler 
Vagt i vuarer 

Vahrer, som afsettes 
Va16e daZnas 1 Marquis 

Valnsdder 
Van6aler 

229 
282 
260 

249 
277 
86 

252. til 254 

54 
286 

5 - 7  
Vanskelighed 



Register. 

Pag, 
Vanffelighed ved Underhandlinger 146 Vinstokke - - 2^ 

Vaflen, damernes - ic)2 (Zonernes Konge - 9 
Vei, meget hsi - - 81 Vogne, ikke i Landet - 6v 

Velgierning, flet belsnnet 28. Z5 Voldtagelse - . 

Vellyst, Vekedis - - 48 Volf, commissairs -- 64 

Vellystiges Opstandelse - 188 Vox - . 256 
Velstand forfsrer til Udyd - 22 

Veltalenhed, stor - IZ. 18 ^ 

VensrlilcL Sygdome - 2Z2 
v-n-ii-n-r- Fred - 6z Ndmygelse, Mern-- - iz6 

VertS-Hnse, ingen underveis - 8z Npp'ghed hindre.' -Egrepab - 96 

VeluZo, en Fist - - 278 

Videnffaberne > - 202 

Vidner - - 224.229 en Almisse - - 195 

Win - - 154.178 ^<0n. Helvedes?rs - 1^-9 

Vils-Katter - - 275 , et Fristed - . 

Vild- Svin - - 275 ^um, ^lulsi . g x 

Vilie, fri - - 192 ^erkrak, en Fugl - - 277 

Vinduer, lurernes . 248 Konge i ̂larvkos og 

V1n.w, An-tor - - 4A / . ZZ-4Z, 44 

Tryk-



Tryk-Fe i l .  

Pag- 4-
5-
L 
S 

6. 

6,7. 
12. 

— 19. 
— 2Z.  

— 24. 
46. 

47-
—  6 l .  

— 6z. 
— 70. 
^ 95-

109. 
— 151. 
— 152. 
^ r<z. 
— 204. 
'— 256. 

— 2l2. 
—  2 l 6 .  

— 2l7-
248. 

^ 2)I. 

?Z?ixnice5, las: ^sm'cs. 

L-Mi-sam, las: LTsarsZ. 
bcstode, las: bestaaede. 
1'^. las: XXXII!. 

las: 

?rolomeus, las: I^olLisu?u5. 
Er ovcrspningcil §. 4. ul § 9. 
^ las: 

I^clmoa^I, las: 
Nligc.-, las : 
Ull'g^i, lak: I^rraclz. 
?voglains, I.^s: 

las: 
^u6aii^e, las: I^aiike. 
Stader, las: Steder. 
^lciirolv, las! ^lairox. 
I^lln, las: I lalin. 
Maliffe, las: iNaaffee. 
Fa id? ,  l as :  Fa !d .  

c..-̂  las: 

Mlinke, las: Slaver. 
I.inAua, las: I^MAvg. 
Skrirt pa.i XXVII. XXVIII Lc XXIX. 

las: Skrivr paa XXVIII. XXIX Lc XXX. 
XXVII, las: XXVIII. 

1c  ̂ XXIX. las: XXX. 
la^z XXVIII. ,a?s: XXIX. 
T o m m r  l a s :  T i m  m e r .  

> 












